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	 ទោះក្នុងទម្រង់ជាការសម្រតែង្រតិកតែតី	ជាការបង្កប់ខ្លឹ្រសារណា្រួយកតែតី	វិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍន៍បបតងសកល	្រិនធានា	ឬ្រិនទទួលខុសមតរូវ	
ម្្កច្បាប់	ឬក៏ទទួលខុសមតរូវទលើភាពមតលឹ្រមតរូវ	ភាពទពញទលញ	ឬការទមបើមរាស់ណា្ួរយរបស់តតិយជន	រាប់ោំងលទ្្ធ លពតីការទមបើមរាស់	
ព័ត៌មាន	ឧបករណ៍	្លិត្ល	ឬដំទណើរការណា្ួរយមដលមានទមបើព័ត៌មានពតីក្នុងស្្ាបដទនះ	មព្រោំង្រិនធានាថាការទមបើមរាស់ព័ត៌មានទនះ		
្ិរនរំទោភសិទ្ធឯិកជនណា្ួរយទ�ើយ។	ទស្សនៈ	និង្រតិទោបល់របស់អ្កនិពន្ធមដលរានបង្្ញទៅទតីទនះ	្ិរនរានបង្្ញ	ឬឆ្នុះបញំ្្ង	
ពតីគំនិត	និងទស្សនៈរបស់វិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍន៍បបតងសកលទ�ើយ។
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III

បសចក្ីថថលែងអំណរគុណ

	 ឯកសារទនះមតរូវរានទរៀបចំទ�ើងទោយវិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍន៍	
បបតងសកល	 (GGGI)	ជាម្្ក្រួយបនការបន្សនុតីទោលនទោរាយ	
សមមាប់ក្រ្មវិធតីអភិវឌ្ឍន៍បបតង	(PAGG)	ឆំ្្២០១៧-១៨។	GGGI	និង	
មកុ្រការងរសូ្រសម្រតែងនូវការដលឹងគុណដល់រាជរោ្្ភិរាលក្្រនុជា	និង	
ជាពិទសស	មកុ្រការងរក្រ្មវិធតី	(PWG)	មដលតំណាងទោយមកុ្រមបលឹក្សា	
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចតីរភាព	(NCSD)	មកសួងទសដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្នុ		
(MEF)	ឧតតែ្រមកុ្រមបលឹក្សាទសដ្ឋកិច្ចជាតិ	 (SNEC)	និងមកសួងម្នការ		
(MoP)។

	 ្រននតែតីខាងទមកា្រទដើរតួនាទតីោ្៉ងសំខាន់ក្នុងការចង្នុលបង្្ញ	និង
សម្របសម្ររួលការរ្៉ាន់មបមាណសក្្ានុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	(GGPA)៖

កកុមកបរឹកនាសាជាតិអភិវឌនាឍន៍កបកបបដាយចីរភាព (NCSD)

ឯកឧត្ម ទិន ពនលែក	 រដ្ឋទលខាធិការ	មកសួងបរិសា្្ន

ឯកឧត្ម វ៉នាន់ មុនិនាថ		 អគ្គទលខាធិការ

ឯកឧត្ម ឯ វុឌនាឍ	ី អតតីត	អគ្គទលខាធិការរង

បោក តាំង  បមេងបអៀង	 មបធាននាយកោ្្ន	បននាយកោ្្ន	
	 	 ទសដ្ឋកិច្ចបបតង

បោក  ណុប សុខេ	 អនុមបធាននាយកោ្្ន	បននាយកោ្្ន	
	 	 ទសដ្ឋកិច្ចបបតង	

បោក មិុល សុភា	 អនុមបធានការោិល័យ		
	 	 បននាយកោ្្នទសដ្ឋកិច្ចបបតង

បោកកសី បសឿង លីលី	 ្រននតែតីបទច្ចកទទសបននាយកោ្្ន	
	 	 ទសដ្ឋកិច្ចបបតង

ឧត្មកកុមកបរឹកនាសាបសដ្ឋកិច្ចជាតិ (SNEC)

ឯកឧត្ម បសៀក សុភ័គ	 អគ្គទលខាធិការរង

ឯកឧត្ម ឡាយ សុេប�ៀង	 មបធាននាយកោ្្នអង្គភាពមសាវមជាវ		
	 	 និងវិភាគទោលនទោរាយសង្គ្រ

បោក លីម គីមោង	 សមាជិកឧតតែ្រមកុ្រមបលឹក្សា	
	 	 ទសដ្ឋកិច្ចជាតិ	(SNEC)

កកសួងបសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្នុ (MEF) 

ឯកឧត្ម បណិ្ត ចន ណរិទ្ធ	 អនុរដ្ឋទលខាធិការ	មកសួងទសដ្ឋកិច្ច	
	 	 និង	ហិរញ្ញវត្នុ

បោក ភិញ រិទ្ធីពល	 អនុមបធាននាយកោ្្នថវិកានតីយក្រ្ម

កកសួងថែនការ (MoP)

ឯកឧត្ម វ៉នា សុែល	 អនុរដ្ឋទលខាធិការ	មកសួងម្នការ

ឯកឧត្ម �ិន សុវលក្ខណ	៍ អគ្គនាយករង	បនវិទ្យាសា្្នជាតិស្ិតិ

បោក សាន វណ្ណរិទ្ធ	 មបធាននាយកោ្្នម្នការវិនិទោគ

បោក បដនាេន បស្លប�ើ	(Mr.Jan Stelter)	ជាអ្កវិភាគជាន់ខ្ស់	(GGGI)		
ទទួលខុសមតរូវដលឹកនាំរួ្រក្នុងការទរៀបចំ	ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពល	
អភិវឌ្ឍន៍បបតងទនះ។	បោក ហ្ីលហ្រឹន សុង (Mr.Feelgeun Song)  
ជា្រននតែតីទរៀបប្ង់របស់ (GGGI)	រានជួយការទរៀបចំ	និងវិភាគទិន្ន័យ	
ជារូបភាព។	ការរា៉្ន់មបមាណក៏មតរូវរានោំមទទោយមកុ្រទតីមបលឹក្សា	
្រួយមកុ្រ	 រួ្រមាន	 ទោកបណ្ិត	ដនាេន វដ៌	 ( Dr.John Ward ) 
ទោកមសតី	ម៉នាហ្ដ៍ ល្ហរូប	( Ms.MagdLhroob ) ទោក	បពក្រ សុេ�ីម		
(Mr.Sokhem Pech)	និងទោក	តាល់ មករា	(Mr.Makara Tal)។	

ការងរទនះក៏ទទួលរានជំនួយពតីអ្កជំនាញពតីវិទ្យាសា្្ន GGGI  

ជាពិទសស	ដូចជា៖

បោក បកបនដាន េូលិ៍ថមន		 (Mr. Brendan Coleman)	
	 អ្កវិភាគម្្កថា្រពល
បោកកសី ហ្ីយេូណ ឡដ៌		 ( Ms. Fiona Lord )	 	
	 តំណាងមបចាមំបទទសក្្រនុជា(អតតីត)
បោក ម៉នាក ហ្ីបសុន	 ( Mr. Mark Gibson )		 	
	 ្រននតែតីបទងគ្លម្នការដតីធ្តី
បណ្ិត បហង ភក្	ី អ្កដលឹកនាំខាងទោលនទោរាយ
បោកកសី សា្នារុឹន ថតវ ( Ms. Sharon Teo )  
 ្រននតែតីក្រ្មវិធតីជាន់ខ្ស់





ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

អារម្ភកថា
	 ការអភិវឌ្ឍបបតង	គឺជាគំរូបនការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចមដលគិតគូរដល់ការការពារបរិស្្ាន	បរិោបន្សង្គ្រ	និងកាត់បន្យភាពមកតីមក។	ការអភិវឌ្ឍបបតង	
គឺជាទស្សនៈោនមដលយល់ទ�ើញថា្លប៉ះពាល់ពតីការបំពុលខ្យល់	ការទកើនទ�ើងបនបរិមាណសំរា្រនិងសំណល់រាវ	និងការមមបមបរួលអាកាសធាត	ុ
រានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខា្្ំងទៅទលើមបជាពលរដ្ឋ	ជាពិទសសមបជាពលរដ្ឋមកតីមក	មដលជាម្្ក្រួយក្នុងសង្គ្រ	ដូទច្ះទហើយទទើបទោលនទោរាយជាតិ	
សតែតីពតីការអភិវឌ្ឍបបតងរបស់រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា	មានចក្នុវិស័យ	“ទធវើឱ្យមានតុល្យភាព	បនការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចជា្រួយនលឹងបរិសា្្ន	សង្គ្រ	និងវប្បធ្រ	៌	
និងការទមបើមរាស់ធនធានធ្រ្មជាតមិបកបទោយនិរនតែភាព”។

	 ការអនុវតតែទស្សនោនបនការអភិវឌ្ឍបបតង	គឺជាឱកាសសមមាប់ការបទង្កើតភាពបច្មបឌិត	បទង្កើតការងរ	និងការវិនិទោគ។	ទោយឈរទលើទស្សនៈោន	
ដ៏សំខាន់ទនះទហើយ	ទទើបការវាយតប្រ្ពតីសកា្្នុពលបនការអភិវឌ្ឍបបតង	 (Green Growth Potential Assessment - GGPA)	រានទរៀបចំទ�ើង	
ទដើ្រ្បតីមសវងយល់ពតីសកា្្នុពល	 ឱកាស	 និងអាទិភាពបនការអភិវឌ្ឍបបតងរបស់មបទទសក្រ្នុជា។	 GGPA	 គឺជាវិធតីសានសតែសិក្សាវិភាគរបស់	
វិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍបបតងសកល	 (GGGI)	 ទោយបញ្ចចូលការវិភាគទិន្ន័យ	ជា្រួយនលឹងការពិទមោះទោបល់ជា្រួយភាគតីពាក់ព័ន្ធ	 ទដើ្រ្បតីមប្រូលធាតុចូល	
និង្តែល់លទ្ធ្លច្បាស់ោស់សមមាប់ទរៀបចំអនុសាសន៍ទោលនទោរាយជូនរាជរោ្្ភិរាលទលើការអភិវឌ្ឍបបតង	 អគ្គទលខាធិការោ្្នបន	
មកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចតីរភាព	រានទធវើសហការជា្រួយ	GGGI	 ទធវើការវាយតប្រ្ពតីសកា្្នុពលបនការអភិវឌ្ឍបបតង	និងទរៀបចំអនុសាសន៍	
ម្្កទលើលទ្ធ្លសមមាប់រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា។	 វិស័យអាទិភាពចំនួន	 ៤	 មដលរានកំណត់ទ�ើញ	 និងទរៀបរាប់ក្នុងររាយការណ៍ទនះមាន៖		
(១).	បទង្កើនភាពធនប់នវិស័យទសដ្ឋកិច្ចតា្ររយៈការពមងលឹងស្រត្ភាពបន្សាំុទៅនលឹងការមមបមបរួលអាកាសធាតុ	(២).	ពមងលឹងភាពមបកួតមបមជង	និងទលើក	
ក្្រសជ់តីវភាពមបជាជនទៅទតីជនបទតា្ររយៈការទមបើមរាសថ់ា្រពលកទកើតទ�ើងវញិ	(៣).	ពមងលឹងការមគប់មគងធនធានធ្រ្មជាតិ	(៤).	បទង្កើន្លតិភាព	
ឧស្សាហក្រ្មតា្ររយៈការពមងលឹងមបសិទ្ធភាពបនការទមបើមរាស់ធនធាន។	ោំងទនះ	គឺជាវិស័យោំង	៤	មដលទយើងទ្រើលទ�ើញថាមានសកា្្នុពល	និង	
មានភាពសុតីសង្្ក់ោ្្ខា្្ ំងរវាងការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចបបតង	 ជា្រួយនលឹងការបទង្កើតបរិសា្្នទសដ្ឋកិច្ចដ៏ល្មបទសើរ្រួយសមមាប់មបជាពលរដ្ឋ		
មសបទពលមដលធនធានធ្រ្មជាតិមតរូវរានអភិរក្ស	និងអភិវឌ្ឍ។

	 លទ្ធ្លពតីការសិក្សាវាយតប្រ្ពតីសកា្្នុពលបនការអភិវឌ្ឍបបតង	មតរូវរានទមបើមរាស់ទដើ្រ្បតី្តែល់ជាធាតុចូលពាក់ព័ន្ធនលឹងការអភិវឌ្ឍបបតងសមមាប់	
ការទរៀបចំយុទ្ធសានសតែចតុទកាណដំណាក់កាលទតី	 IV	 និងម្នការយុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍជាតិ	 ២០១៩-២០២៣	 និងសមមាប់ម្នការយុទ្ធសានសតែ	
២០១៨-២០២៣	របស់មកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍទោយចតីរភាព។	អគ្គទលខាធិការោ្្ន	 បនមកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍទោយចតីរភាព	និងមកសួងបរិសា្្ន	
ក៏រានសហការជា្រួយ	GGGI	 បដគូអភិវឌ្ឍន៍	និងអង្គការជាតិ	និងអនតែរជាតិដបទទទៀត	ទដើ្រ្បតីចាប់យកឱកាសបនការបទង្កើតគទមមាងវិនិទោគបបតង	
ជាក់ោក់	មដលោំមទដល់ការសទម្រចទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍មបកបទោយចតីរភាពក្្រនុជា	ដូចជាគទមមាងមដលោំមទដល់ការបទង្កើតថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ		
្លិតក្រ្មមដលមានមបសិទ្ធភាពធនធាន	និងការមគប់មគងធនធានធ្រ្មជាតិមបទសើរជាង្រុន។	

	 ខ្នុំមានទស្សនៈវិស័យ	និងការទបតែជា្្ចិតតែខ្ស់	ចង់ទ�ើញមពះរាជាណាចកមកក្រ្នុជាទយើងមានការទមបើមរាស់ធនធានធ្រ្មជាតិមបកបទោយមបសិទ្ធភាព		
ក្នុងដំទណើរការបនការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចជាតិមបកបទោយចតីរភាព។	ក្នុងនា្រមកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចតីរភាព	និងមកសួងបរិស្្ាន	ទយើងទមតៀ្រខ្លួនទធវើការ	
ជា្រួយមគប់ភាគតីពាក់ព័ន្ធោំងអស់ក្នុងការមមបកា្្យអនុសាសន៍ឱ្យទៅជាសក្រ្មភាពពិតមរាកដ។	ខ្នុំសូ្រសម្រតែងការទកាតសរទសើរចំទពាះនាយកោ្្ន	
ទសដ្ឋកិច្ចបបតង	បនអគ្គទលខាធិការោ្្នមកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចតីរភាពចំទពាះកិច្ចសហការទនះ។	ខ្នុំសូ្រមថ្ងអំណរគុណដល់	GGGI	ក្នុងការ	
ោំមទដល់ដំទណើរទឆព្ះទៅរកចតីរភាពទនះ	 ទហើយខ្នុំក៏ទជឿជាក់ថាទោលទៅរួ្រទនះនលឹងជួយរួ្រចំមណកជា្រួយរាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជាក្នុងការដលឹកនាំ	
មបទទសជាត្ិរួយ	មដលទមតៀ្រខ្លួនរួចជាទមសចទដើ្រ្បតីបំទពញរាល់តម្ររូវការរបស់មបជាពលរដ្ឋនាទពលអនាគត។
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បញ្ីកបអប់ VIII

បញ្ីពាកនាេកាត់ IX

បសចក្ីសបង្ខប  ១

១. បសចក្ីបែ្ើម  ៨

២.  វិ�ីសាសស្ ៩ 
	 ២.១.		 ការវិភាគទិន្ន័យ	 	 ៩
	 	 ២.១.១.	ការអភិវឌ្ឍមបកបទោយមបសិទ្ធភាពធនធាន	 	 ១០
	 	 ២.១.២.	ការអភិវឌ្ឍមដលមានទ្រមតតីភាពបរិសា្្ន	 	 ១០
	 	 ២.១.៣.	ការអភិវឌ្ឍមដលធន់នលឹងអាកាសធាតុ	 	 ១០
	 	 ២.១.៤.	ការអភិវឌ្ឍមបកបទោយបរិោបន្សង្គ្រ	 ១១

	 ២.២.	ការពិទមោះទោបល់ជា្រួយភាគតីពាក់ព័ន្ធ	 	 ១១

	 ២.៣.	ររាយការណ៍មបទទស	 	 ១២

៣. អាទិភាពការអភិវឌនាឍខបតងបៅកម្ពនុជា  ១៤
	 ៣.១.	 ស្រត្ភាពបន្សាំុក្នុងវិស័យទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	និងកសិក្រ្ម	 	 ១៤
	 	 ៣.១.១.	ស្រត្ភាពបន្សាំុក្នុងវិស័យកសិក្រ្ម	 	 ១៥
	 	 ៣.១.២.	ស្រត្ភាពបន្សាំុរបស់ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 	 ១៧

	 ៣.២.		ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	 	 ២២

	 ៣.៣.	ការមគប់មគងធនធានធ្រ្មជាតិ	 	 ៣២

	 ៣.៤.	ការបទង្កើន្លិតភាពឧស្សាហក្រ្ម	តា្ររយៈការទមបើធនធានកាន់មតមានមបសិទ្ធភាព	 	 ៣៦
	 	 ៣.៤.១.	មបសិទ្ធភាពថា្រពល	ក្នុងវិស័យឧស្សាហក្រ្ម	 	 ៣៧
	 	 ៣.៤.២	ការមគប់មគងសំណល់ឧស្សាហក្រ្ម	 	 ៣៩

៤.  បសចក្ីសន្ិដា្នាន ៤២

៥.  ឯកសារបយាង ៤៤

ឧបសម្ព័ន្ធ  ៥២
 ក១. ព័ត៌មនអំពីសូចនាករ/សន្ទសនាសន ៍  ៥២



VIII

បញ្ីតារាង
តារាងទតី	១៖		 	ការចំណាយរ្៉ាន់មបមាណជា្រធ្យ្រមបចាំឆ្្ំទលើការខូចខាតមដលបណា្្ល្រកពតីទលឹកជំនន់	ចំណាយវិនិទោគ	 ១៧

សមមាប់ការពារទលឹកជំនន់	និង្លមបទោជន៍បនការការពារទលឹកជំនន់ទៅក្្រនុជា

តារាងទតី	២៖		 	ឧោហរណ៍បន្លទទួលរានមបសិទ្ធភាពថា្រពល		ការចំណាយ	ការសន្សំ	និងការកាត់បន្យ	 ៣២
ការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់

បញ្ីរូបភាព
រូបភាពទតី	១៖		 ទិដ្ឋភាពរួ្របនដំទណើរការការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង		 ៧

រូបភាពទតី	២៖		 មកបខណ្បនការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	 ៩

រូបភាពទតី	៣៖		 ការអភិវឌ្ឍមដលមានការទមបើមរាស់ធនធានមបកបទោយមបសិទ្ធភាព	 ១០

រូបភាពទតី	៤៖		 ការអភិវឌ្ឍមដលមានទ្រមតតីភាពបរិសា្្ន	 	 ១០

រូបភាពទតី	៥៖		 ការអភិវឌ្ឍមដលធន់នលឹងអាកាសធាតុ	 	 ១០

រូបភាពទតី	៦៖		 ការអភិវឌ្ឍមបកបទោយបរោិបន្សង្គ្រ	 	 ១១

រូបភាពទតី	៧៖	 ចំណុចអាទិភាពមដលរានកំណត	់ ១១

រូបភាពទតី	៨	៖		 មកបខណ្វិភាគវិស័យ	សមមាប់ររាយការណ៍ចុងទមកាយរបស់	ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង		 	 ១២

រូបភាពទតី	៩៖		 ល្បាយអគ្គិសនតី	ឆ្្ំ២០១៥		 	 ២០

រូបភាពទតី	១០៖		 ការរា៉្ន់សា្្នការរាត់បង់បមពទឈើទៅក្រ្នុជា៖	ឆ្្ំ២០០១	-	២០១៦	 	 ២៨

បញ្ីកបអប់
មបអប់ទតី	១៖		 ្រូលនិធិបងវិលសមមាប់មបសិទ្ធភាពថា្រពលបថ	(EERF)	គឺជាឧោហរណ៍គំរូ្រួយសមមាបម់បទទសក្រ្នុជា	 ២៥

VIII



AAD ការខូចខាតជា្រធ្យ្រមបចាំឆ្្ំ
ACIAR 	្រជ្ឈ្រណ្លអូនសា្្លតីសមមាប់ការមសាវមជាវ	

កសិក្រ្មអនតែរជាតិ
ADB ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុតី
ASEAN សមាគ្រមបជាជាតិអាសុតីអាទគ្យ៍
BOT កសាង	មបតិបតតែិ	និងទ្្រ
CARDI 	វិទ្យាស្្ានមសាវមជាវ	និងអភិវឌ្ឍន៍កសិក្រ្មក្រ្នុជា 
CDRI 	វិទ្យាស្្ានបណ្តះបណា្្ល	និងមសាវមជាវ	

ទដើ្្របតីអភិវឌ្ឍន៍ក្រ្នុជា
CEDAC  	្រជ្ឈ្រណ្លក្រ្នុជាសមមាប់ការមសាវមជាវ	

និងអភិវឌ្ឍន៍កសិក្រ្មក្រ្នុជា	
CO2 កាបូនឌតីអុកសុតីត
CSA កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ
DAEDE 	នាយកោ្្នសមមាប់ការអភិវឌ្ឍ	និងមបសិទ្ធភាព	

ថា្រពលជាជទម្រើស
DEFRA 	នាយកោ្្នសមមាប់បរិស្្ាន	្រ្ចូបអាហារ	

និងកិច្ចការជនបទ
DFID នាយកោ្្នអភិវឌ្ឍន៍អនតែរជាតបិនចមកភពអង់ទគ្ស	
DSD នាយកោ្្នសមមាប់ទសវាក្រ្មមបព័ន្ធលូ
EAC អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា
EdC អគ្គិសនតីក្រ្នុជា	
EIAs ការរា៉្ន់មបមាណ្លប៉ះពាល់ម្្កបរិសា្្ន
EIU អង្គភាពទសតីុបអទង្កតទសដ្ឋកិច្ច
ELC ដតីស្រ្បោនទសដ្ឋកិច្ច
EMP ម្នការមគប់មគងម្្កបរិសា្្ន
ERIA 	វិទ្យាសា្្នមសាវមជាវទសដ្ឋកិច្ចសមមាប់អាសា៊្ន	

និងអាសុតីបពូា៌្
FAO 	អង្គការទស្បៀង	និងកសិក្រ្មបនអង្គការសហមបជាជាតិ
FLEGT VPA  កិច្ចមព្រទមពៀងម្្កពាណិជ្ជក្រ្ម	អភិរាលកិច្ច	

និងការអនុវតតែ	ច្បាប់បមពទឈើ
GGGI វិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍន៍បបតងសកល
GGPA ការវាយតប្រ្សកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង
GHG ឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់
GIS មបព័ន្ធព័ត៌មានភូ្ិរសានសតែ
GWh ជតីហាគ្វា៉្តទ់មា៉្ង
IEA ទតីភា្្ក់ងរថា្រពលអនតែរជាតិ
IED ការអភិវឌ្ឍម្្កថា្រពលបច្មបឌិត

IFAD 	្រូលនិធិអនតែរជាតិសមមាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិក្រ្ម
IGES វិទ្យាសា្្នយុទ្ធសានសតែបរិសា្្នសកល
IIP វិទ្យាសា្្ន្លិតក្រ្មឧស្សាហក្រ្ម
INDC  ការចូលរួ្រចំមណករបស់ជាតិបឋ្រ	ទដើ្រ្បតីអនុវតតែ	

អនុសញ្្សហមបជាជាតិសតែតីពតីការមមបមបរួល	
អាកាសធាតុ

IPPs ឯករាជ្យ
LEC បថ្ទដើ្រ្លិតក្រ្មអគ្គិសនតី
LMIC មបទទសមដលមានមរាក់ចំណូល្រធ្យ្រកម្រតិោប
MAFF មកសួងកសិក្រ្ម	រុកា្្មបមាញ	់និងទនសាទ
MEF មកសួងទសដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្នុ
MME មកសួងមរែ	និងថា្រពល
MoE មកសួងបរិស្្ាន	
MoP មកសួងម្នការ
MOWRAM 	មកសួងធនធានទលឹក	និងឧតតែនុនិយ្រ	
MRC គណៈក្រ្មការទទន្ទ្រគង្គ
MTCS ក្រ្មវិធតី្តែល់វិញ្្បនបមតទឈើម្៉ាទ�សុតី
MTCS ក្រ្មវិធតី្តែល់វិញ្្បនបមតទឈើម្៉ាទ�សុតី
NCE ទសដ្ឋកិច្ចអាកាសធាតុថ្មតី
NCSD 	មកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចតីរភាព
NDCs 	ការចូលរួ្រចំមណករបស់ជាតិទដើ្រ្បតីអនុវតតែអនុសញ្	្

មកបខ័ណ្សហមបជាជិតសតែតីពតីការមមបមបរួល	
អាកាសធាតុ	

NSDP ម្នការយុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
ODC អង្គការទិន្ន័យអំពតីការអភិវឌ្ឍក្្រនុជា
OECD 	អង្គការសមមាប់កិច្ចសហមបតិបតតែិការទសដ្ឋកិច្ច	

និងអភិវឌ្ឍន៍
PAGG ក្រ្មវិធតីមត្រង់ទិសទោលនទោរាយអភិវឌ្ឍន៍បបតង
PPA កិច្ចមព្រទមពៀងទិញថា្រពល
REEs សហមោសអគ្គិសនតីជនបទ
RERF 	្រូលនិធិទុនបងវិលសមមាប់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	

របស់មបទទសបថ
RGC រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា
RS យុទ្ធសានសតែចតុទកាណ
SDG ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍មបកបទោយចតីរភាព
SRI មបព័ន្ធមបពលវប្បក្រ្មដំណាំមសូវ
UNDESA  នាយកោ្្ន	សមមាប់ការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ច	

និងកិច្ចការសង្គ្រសហមបជាតិ
UNEP ក្រ្មវិធតីបរិសា្្នសហមបជាជាតិ
UNFCCC 	អនុសញ្្មកបខណ្សហមបជាជាតិសតែតីពតីការ	

មមបមបរួលអាកាសធាតុ

បញ្ីពាកនាេកាត់

IX





1

បសចក្ីសបង្ខប

	 ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	 (GGPA)	គឺជា	
ឧបករណ៍វិភាគបទង្កើតទ�ើងទោយវិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍន៍បបតងសកល		
(GGGI) មដលរួ្រមាន	ការវិភាគទិន្ន័យ	និងការពិទមោះទោបល	់
ជា្រួយអ្កពាក់ព័ន្ធ	 ទដើ្រ្បតីកំណត់	និងចាត់អាទិភាពកាោនុវតតែភាព	
របស់មបទទស្ួរយក្នុងការអភិវឌ្ឍបបតង។	ម្្កទលើអាទិភាពោំងទនះ	
អនុសាសន៍ជាក់ោក់មតរូវរានបទង្កើតទ�ើងទោយសម្្ាងទលើភសតែនុតាង	
មបបវិទ្យាសានសតែ	ឧោហរណ៍ទជាគជ័យ្ួរយចំនួនពតីមបទទសទ្្សងៗ		
និងទោយពិចារណាទលើឯកសារទោលនទោរាយ	មដលមានមសាប	់	
និងការវិភាគបទច្ចកទទស។	 ររាយការណ៍ទនះបង្្ញអំពតីលទ្ធ្ល	
បនដំទណើរការ	ការរ្៉ាន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	សមមាប់	
មបទទសក្រ្នុជា	មដលទរៀបរាប់ល្រ្ិតអំពតីអនុសាសន៍ទទួលរាន	និង	
ោំមទទោយទហតុ្លច្បាស់ោស់	សមមាប់អាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍បបតង	
នតី្រួយៗ។

	 អាទិភាពបួនមដលរានកំណត់ទៅក្នុងមបទទសក្រ្នុជា	តា្ររយៈ	
ការវិភាគទិន្ន័យ	និងការពិទមោះទោបល់ជា្ួរយអ្កពាក់ព័ន្ធរួ្រមាន៖
•	 	បទង្កើនភាពធន់ខាងទសដ្ឋកិច្ច	តា្ររយៈការពមងលឹងស្រត្ភាពបន្សនុាំ
•	 	ពមងលឹងភាពមបកួតមបមជង	និងទលើកក្រ្ស់ជតីវភាពរស់ទៅតា្រ	

ជនបទ	តា្ររយៈការទមបើមរាស់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ
•	 មកល្រ្ការមគប់មគងធនធានធ្រ្មជាតិ	និង
•	 	បទង្កើន្លិតភាពឧស្សាហក្រ្ម	តា្ររយៈការទមបើមរាស់ធនធាន

ឲ្យកាន់មតមានមបសិទ្ធភាពជាង្រុន។

	 អភិរាលកិច្ចល្	និងការអប់រំមតរូវរានកំណត់ថាជាកតា្្ជំរុញ	
ដ៏សំខាន់	សមមាប់វឌ្ឍនភាពបនអាទិភាពនតី្រួយៗ។	

	 អនុសាសន៍ខាងទមកា្រមដលរានទលើកទ�ើងទៅក្នុងររាយការណ៍	
ទនះ	មានទោលបំណងោំមទរាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា	ក្នុងការអភិវឌ្ឍ	
ដំណាក់កាលបន្្ាប់បនយុទ្ឋសានស្រចតុទកាណ	ទហើយរានគូសបញ្្ក់	
ពតីអនតែរាគ្រន៍ជាក់ោក់សតែតីពតីរទបៀប	ទដើ្រ្បតីសទម្រចរានទោលទៅ្រួយ	
ចំនួន។	អនុសាសន៍ោំងទនះក៏មានទោលបំណងោំមទរាជរោ្្ភិរាល	
ក្្រនុជា	ទដើ្្របតីសទម្រចរាននូវការទបតែជ្្ាចិតតែជាអនតែរជាតិរបស់ខ្លួន	ដូចជា	
ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍មបកបទោយចតីរភាព	(SDGs)	និងការចូលរួ្រចំមណក	
របស់ជាតិ	 ទដើ្រ្បតីអនុវតតែអនុសញ្្សហមបជាជាតិសតែតីពតីការមមបមបរួល	
អាកាសធាតុ។

ពកងរឹងសមត្ភាពបននាសនុាំ

	 ទតី្រួយ	ការពមងលឹងស្រត្ភាពបន្សនុាំ	 ទដើ្រ្បតីអាចទឆ្ើយតបទៅនលឹង	
្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	
មានសារៈសំខាន់ខា្្ំងណាស់ទៅមបទទសក្រ្នុជា	ជាពិទសសោក់ទង	
នលឹងវិស័យកសិក្រ្ម	 និងទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធរូបវនតែ។	 អនុសាសន៍	
ដូចខាងទមកា្រមតរូវរានកំណត់	ទដើ្រ្បតីសទម្រចទោលបំណងទនះ។

 ដាក់ឲនាេបកបើកោស់បបច្ចកវិទនាយាថី្ៗសកមប់កគប់កគងភាពរំាងស្ងួត  
ដូចជាការែ្ល់សំបណើមឲនាេវលថកស ឬែ្ល់ទរឹកបភលែៀង្រំនួសសកមប់ 
ែលិតកម្កសូវ បដើមនាបីបន្យែលបេះពាល់ពីបករះរាំងស្ងួត។	
បទពិទសាធន៍ពតីមបទទសក្រ្នុជា	និងទវៀតណា្របង្្ញថា	បទច្ចកវិទ្យា	
សំទណើ្រ	 និងស្រ្លួតជំនួសមានអត្មបទោជន៍ជាទមចើនរួ្រមាន		
(១)	បទង្កើនទិន្្លមដលនាំឲ្យមរាក់ចំណូលតា្រជនបទទកើនទ�ើង	
(២)	 កាត់បន្យតម្ររូវការវិនិទោគទលើមបព័ន្ធធារាសានសតែខា្្តធ	ំ
(៣)	កាត់បន្យការទមបើមរាស់ជតី	និងសារធាតុគតី្រតី	និង	(៤)	កាត់	
បន្យការបំភាយឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់	(GHG)។

	 ទោយសារមតការទមបើមរាស់បទច្ចកវិទ្យា	សំទណើ្រ	និងស្្រលួតជំនួស	
្រិនមសបទៅនលឹងការអនុវតតែមបបមបបពណតីក្នុងការោំដុះមសូវ	 មដលពលឹង	
ម្្កទលើការបញ្ចចូលទលឹកជាប់រហូតទនាះ	វិធតីទនះោ្រោរឱ្យមានការោំមទ	
ដល់កសិករ	 ទដើ្រ្បតីឲ្យពួកទគអាចទមបើមរាស់បទច្ចកទទសទនះទោយ	
ទជាគជ័យ។	ការោំមទោំងទនាះរួ្រមាន	ការទរៀបចំម្នការទមបើមរាស់	
ដតីធ្ តីមបកបទោយមបសិទ្ធភាព	 និងការបណ្តះបណា្្លបុគ្គលិក	
្្សពវ្្សាយបនតែ	 ទដើ្រ្បតីមណនាំអំពតីការអនុវតតែបទច្ចកវិទ្យាទនះឲ្យមសប	
ជា្រួយកសិករទៅ្រូលោ្្ន។

 សកមបសកមរួលការបកបើកោស់ដំណំ�ន់នរឹងអាកាសធាតុក្នុង 
វិស័យកសិកម្ តាមរយៈការបន្ធធូរបន្យការរឹតបន្រឹងបលើការនំាចូល 
ករប់ពូ្រថដល�ន់នរឹងអាកាសធាតុ។	 កសិករជាទមចើនទៅក្រ្នុជា	
្រិនមានលទ្ធភាពទិញ	 ឬទទួលរានមោប់ពូជមសូវមដលមាន	
ទិន្្លខ្ស់។	កងវះលទ្ធភាពទទួលរានទនះមតរូវរានកំណត់ថាជា	
ឧបសគ្គ្រួយក្នុងចំទណា្រឧបសគ្គោំងបតីក្ នុងការមកល្រ្្លិត	
ភាពកសិក្រ្ម។	ទោយសារវិស័យកសិក្រ្មក្រ្នុជាមតរូវមានភាពរឹងមា	ំ	
និង្លិតភាពកាន់មតខ្ស់	 ទដើ្រ្បតីទប់ទល់នលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន	
បណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុការសម្របសម្ររួលការ	
ទមបើមរាស់មោប់ពូជមដលធន់នលឹងអាកាសធាតុគឺជាវិធានការដ៏	
សំខាន់្រួយ។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

	 មោប់ពូជល្ៗរបស់ក្រ្នុជាភាគទមចើន	 មានមបភព្រកពតីការ	
មសាវមជាវ	និងការអភិវឌ្ឍរបស់ទវៀតណា្រ	និងបថ។	វិស័យកសិក្រ្ម	
ទៅក្រ្នុជាអាចទទួលរានអត្មបទោជន៍ពតីលទ្ធ្លបនការមសាវមជាវ	
របស់មបទទសជិតខាង	ពតីទមពាះមបទទសោំងទនះមានចរិតលក្ណៈ	
ទអកូ�ចូសុតី	 និងចំណូលចិតតែទតី្្សារមបហាក់មបមហលនលឹងក្រ្នុជា។		
ប៉ុមនតែការបន្ធចូរបន្យការរឹតបនតែលឹងទលើការនាំចូលមោប់ពូជទនះ	គួរមត	
ទធវើអ្រជា្ួរយនលឹងការបទង្កើត	និងអនុវតតែន៍បទោ្្នគុណភាព	សមមាប់	
មោប់ពូជមដលនាចូំល	ទដើ្្របតីបទញ្ចៀសការជន់ទជារមោប់ពូជ	មដលមាន	
គុណភាពអន់	និងមានតប្្រោបទៅទលើទត្ី ស្ារ	មព្រោំងការរីករាលោល	
បនមបទភទសតវរាតត្បាត។

 បបង្កើត និងអនុវត្បទដា្នានសកមប់ការសាងសង់ែលែធូវ និង 
បហដ្ានារចនាសម្ពន័្ធធារាសាសស្ បដើមនាបីពកងរឹងភាព�ន់ចំបពាះបថកមបកមរួល 
អាកាសធាតុ។	ការពមងលឹងភាពធន់បនទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ	គឺជាសមាស	
ធាតុដ៏សំខាន់្ួរយ	ក្នុងការបទង្កើនស្រត្ភាពបន្សុំារបស់មបទទសក្្រនុជា	
ទៅនលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។	ទហោ្្	
រចនាស្រ្័ន្ធ្្ចូវថ្ល់	និងបណា្្ញមបព័ន្ធធារាសានសតែោ្រោរឲ្យមាន	
ការវិនិទោគទុនទមចើន	មានអាយុកាលយូរអមងវង	និងចំារាច់សមមាប់	
ទសដ្ឋកិច្ចោំង្ូរល។	ការសាងសង់មដលមានការរចនា	្រិនស្រមសប		
និងមានគុណភាពអន់	គឺជា្រូលទហតុច្រ្បង	មដលទធវើឱ្យមបព័ន្ធធារា	
សានសតែមានគុណ្លទមកា្រសតែង់ោរ	 និងការខូចខាត្្ចូវថ្ល់ជា	
ញលឹកញាប់ទៅក្រ្នុជា។	ជាឧោហរណ៍	មបព័ន្ធធារាសានសតែមដលមាន	
មសាប់ភាគទមចើន	្រិនមតរូវរានរចនា	សមមាប់ទប់ទល់ជា្រួយឥទ្ធិពល	
បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	 ដូចជាការខវះខាតទលឹកក្នុងរដូវមរាំង	
ជាទដើ្រ។

	 ការគណនាសមមាប់ការការពារទលឹកជំនន់មតរូវរានទមបើជា	
ឧោហរណ៍្រួយ	សមមាប់បង្្ញថា្លមបទោជន៍ទសដ្ឋកិច្ចបនការ	
បទង្កើតទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 មដលកាន់មតមានភាពធន់នលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ	គឺទមចើនជាងការចំណាយវិនិទោគោ្៉ងខំ្្ាង។	ការបទង្កើន	
ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធមដលធន់នលឹងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	តម្ររូវឲ្យ	
មានការពិចារណាជាច្រ្បងទលើ្លប៉ះពាល់បណា្្លពតីបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ	ក្នុងការទរៀបចំម្នការ	ការរចនាប្ង់	ការសាងសង់	និង	
ការមថោំ។	ដូទច្ះ	ជាអនុសាសន៍ជូនរាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា	គួរជំរុញ	
ការអភិវឌ្ឍបទោ្្ន	 ទដើ្រ្ប តីបទង្ក ើតទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធមដលមាន	
ភាពធន់នលឹងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។	បទោ្្នោំងទនាះ	គួរមាន	
អ្រជា្រួយការគិតគូរពតីហានិភ័យម្្កអាកាសធាតុ	 ទៅទពលណា	
មានការវិនិទោគទលើវិស័យសាធារណៈ	កំណត់ហានិភ័យនិងបំណុល	
មដលពាក់ព័ន្ធ	 រវាងវិស័យសាធារណៈ	និងឯកជន។	ចុងបញ្ចប់	ការ	
ោក់ឲ្យទមបើមរាស់បទោ្្នអាចមតរូវរានោំមទទោយបន្សនុ តីការទធវ ើ		
ម្នការររាយសក្រ្មភាពមបជាជន	 ជា្រួយនលឹងការទលើកទលឹកចិតតែ	
ម្្កសារទពើពន្ធ។

បលើកកម្ពស់វិស័យថាមពលកបកើតបឡើងវិញ

	 ទតីពតីរ	ការទមបើមរាស់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញអាចពមងលឹងភាព	
មបកួតមបមជងរបស់អាជតីវក្រ្ម	និងមកល្រ្ជតីវភាពរស់ទៅតា្រជនបទ។	
ការទកើនទ�ើងោ៉្ងទលឿននូវតម្ររូវការអគ្គិសនតី	 និងការទកើនទ�ើង	
ការបទញ្ចញកាបូនឌតីអុកសុតីត	(ឧស្ម័ន	CO2)	ពតីការ្លិតថា្រពល	
ទដើរទោយធ្យចូងថ្ម	 រានទធវើឲ្យមបភពថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញជា	
ជទម្រើសដ៏គួរឲ្យោក់ោញ។	ជាទូទៅ	ហានិភ័យហិរញ្ញវត្នុ	ហានិភ័យ	
នទោរាយ	និងហានិភ័យបទប្បញ្ញតតែិ	គឺជាឧបសគ្គសំខាន់បំ្ុត	
ក្នុងការោក់ឲ្យដំទណើរការ	គទមមាងថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	ទដើ្រ្បតី
ោញយកសកា្្នុពលពតីថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	មដលមានមសាប់	
ទៅក្រ្នុជា	ទយើងសូ្រទស្ើអនុសាសន៍្រួយចំនួនដូចខាងទមកា្រ។

	 រំកទដំបណះកសាយថាមពលកបកើតបឡើងវិញបករៅបណ្នាញ 
អគ្ិសនី បដើមនាបីបបង្កើនលទ្ធភាពទទួលោនអគ្ិសនីបៅតំបន់្រនបទ 
ដាច់កសយាល។	 មបទទសក្រ្នុជារានទធវើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពោ៉្ងទមចើន		
ក្នុងការបទង្កើនលទ្ធភាពទទួលរាន	អគ្គិសនតីទៅជនបទ។	ទៅពាក	់
កណ្្ាលឆំ្្២០១៥	�ុចំំនួន	៨៥%	និងមគរួសារទមចើនជាង	៦០%	រាន	
ភ្្ាប់បណ្្ាញអគ្គសិនតី។	រាជរោ្្ភិរាលក្្រនុជា	មានបំណងសទម្រច	
ឲ្យរានអគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មទពញទលញទៅមគប់ភូ្រិោំងអស់មតលឹ្រ	
ឆ្្ំ២០២០	និងអគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មឲ្យរានដល	់៧០%	បនមគរួសារ	
ោំងអស់	ទៅមតលឹ្រឆំ្្២០៣០។	ទោះោ្៉ងណាក៏ទោយ	មានមបជាជន	
មបមហល	៤	ោននាក់	ទំនងជានលឹងទៅមត្រិនោន់អាចទទួលរាន	
អគ្គិសនតីទមបើមរាស់ោ៉្ងទហាចណាស់ក៏រហូតដល់ឆ្្ំ២០៣០	មដរ។

	 រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជាគួរចាត់ទុកថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	
ទមរៅបណា្្ញ	សមមាប់អគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មជនបទ	ថាជាជទម្រើស	
្រួយមដលគួរឲ្យទុកចិតតែ	និងមានមបសិទ្ធភាពចំណាយ	ជាជាងការ	
ពមងតីកមខ្សបណា្្ញមខ្សអគ្គិសនតី។	 មបព័ន្ធបំមប្ងពន្ឺមពះអាទិត្យឲ្យ	
ទៅជាអគ្គសិនតី	 (photovoltaic)	ទមរៅបណ្្ាញ	និងមដលភ្្ាប់ទៅនលឹង	
បណ្្ាញអគ្គសិនតីខ្្ាតតូចអាចបទញ្ចៀសការចំណាយទលើការវិនិទោគ	
សមមាប់ទហោ្្រចនាស្័្រន្ធបញ្ជចូន	និងកាត់បន្យការរាត់បង់ថា្រពល		
មដលបណ្្ាល្រកពតីការបញ្ជចូន	និងការមចកចាយ	មដលមានចំនួនទមចើន		
ជាពិទសសក្នុងការបញ្ចចូនមដលមានចមា្្យឆ្្យ។	ទលើសពតីទនះទទៀត	
អគ្គសិនតីភាវូបនតីយក្រ្ម	តា្ររយៈដំទណាះមសាយទមរៅបណ្្ាញ	គឺអាច	
ទចៀសវាងការពលឹងម្្កទលើការអនុវតតែកិច្ចសន្យាសាងសង់ដំទណើរការ	
និងទ្្រ	(BOT)	មដល ត្ែល់្ូរលនិធិទោយវិស័យឯកជននាទពលបច្ចនុប្បន្		
មដលមតរូវរានទគរិះគន់ថា្រិនសូវខា្្ំង	និងមានតប្រ្។	ទលើសពតីទនះ		
ដំទណាះមសាយទមរៅបណា្្ញនលឹងបទង្កើតឱកាសការងរទៅ្រូលោ្្ន	
សមមាប់ការដំទ�ើង	និងមថរក្សាឧបករណ៍។
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	 ទដើ្រ្ប តីធានាថាការវិនិទោគទៅក្នុងទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធទមរៅ	
បណ្្ាញ	គឺជាជទម្រើសគួរឲ្យោក់ោញសមមាប់វិនិទោគិន	ចាំរាច់	
មតរូវមានការសម្របសម្ររួលរវាងម្នការពមងតីកបណា្្ញ	 និង	
អគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មទមរៅបណា្្ញ។	ភាព្រិនច្បាស់ោស់ជុំវិញ	
ម្នការពមងតីកបណា្្ញ	រានទធវើឲ្យមានការរាក់ទលឹកចិតតែក្នុងចំទណា្រ	
វិនិទោគិន	ទមពាះថាទបើសិនជាមានការអូសបណ្្ាញ្រកដល់	ទនាះនលឹង	
មលងមានអ្កទមបើមរាស់ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធមដល្រិនភា្្ប់ទៅនលឹង	
បណា្្ញ។	ម្នការទ្រមដលល្រ្ិត	និងមដលអាចទុកចិតតែរានអាច	
ជួយកាត់បន្យការអូសបណា្្ញ	 ្រកដល់ទតីកមន្ងមដលកំពុង	
មានការ្តែល់ថា្រពលទមរៅបណា្្ញ	និងអាចជួយឲ្យមកុ្រហ៊ុនទរៀបចំ	
ម្នការវិនិទោគរបស់ខ្លួនរាន។

	 ែ្ល់ភាពងាយកសួលក្នុងការែ្ល់អាជា្នាបណ្ណសកមប់អា្រីវកម្  
និងអ្កបកបើកោស់ឯក្រន ក្នុងការដំបឡើងបបច្ចកវិទនាយាថាមពលពនលែលឺ 
កពះអាទិតនាេ បដើមនាបីបកបើកោស់បដាយឯករា្រនាេ។	អាជតីវក្រ្ម	និងអ្កទមបើមរាស់	
ឯកជនអាចកាត់បន្យចំណាយោ៉្ងទមចើនសន្ធលឹកសនា្្ប់	 មបសិន	
ទបើពួកទគទទួលរានការអនុញ្្តឲ្យ្លិតអគ្គិសនតី	សំរាប់ទមបើទោយ	
ខ្លួនឯង។	 ពួកទគអាចកាត់បន្យការចំណាយោ៉្ងទមចើនទោយ	
ការទមបើមរាស់អគ្គិសនតីពតីថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ	ប៉ុមនតែភាព្រិនច្បាស់	
ោស់ក្នុងការទទួលរានអាជា្្បណ្ណរានរារាំងចរនតែទនះ។	 ដូទច្ះ	
រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា	គួរមតទធវើឲ្យមានភាពងយមសួលក្នុងដំទណើរការ	
្តែល់អាជា្្បណ្ណ	និង្តែល់ភាពមរាកដនិយ្រម្្កច្បាប់	សមមាប់ោំង	
មបព័ន្ធមដលភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញ	និងមបព័ន្ធទមរៅបណា្្ញ។	

	 ចំទពាះការដំទ�ើងទមរៅបណា្្ញ	 មានភាព្រិនមរាកដមបជា	
ទមចើនោក់ទងនលឹងការអនុ្រ័តទលើអាជា្ ្បណ្ណ្លិតថា្រពល	
(ឯកតតែមបព័ន្ធ	និងមខ្សបណា្្ញអគ្គិសនតីខា្្តតូច)	និងអាជា្្បណ្ណ	
មចកចាយ	(បណ្្ាញខា្្តតូច)។	ទលើសពតីទនះទៅទទៀត	ឯកតតែមបព័ន្ធ		
និងមបព័ន្ធមដលភា្្ប់ទមចើនមគរួសារ	 បច្ចនុប្បន្មតរូវរានរារាំង្រិនឲ្យ	
តភ្្ាប់ទៅបណ្្ាញទទ។	ការ ត្ែល់នូវភាពមរាកដមបជាម្្កបទប្បញ្ញតតែិ		
ក្នុងការទចញអាជា្្បណ្ណសមមាប់មបព័ន្ធណា្រួយទនាះអាចនលឹងជួយ	
សម្ររួលអគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មជនបទ	 និងជួយរាជរោ្្ភិរាល	
ក្រ្នុជាឲ្យសទម្រចបំណងមរាថា្្របស់ខ្លួនក្នុងការ្តែល់លទ្ធភាពទទួល	
រានអគ្គិសនតីជាសកលរបស់ខ្លួនរាន។

	 ការដំទ�ើងមបព័ន្ធថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ	 មដលោំមទទោយ	
ការតភ្្ាប់បណ្្ាញ	ជាថា្រពលបម្ុរង	គឺជាកត្្ាដ៏សំខាន់ក្នុងការកាត់	
បន្យការចំណាយទលើអគ្គិសនតីរបស់អាជតីវក្រ្ម។	ទោះជាោ៉្ងណា	
ក៏ទោយ	ដូចោ្្នលឹងមបព័ន្ធទមរៅបណា្្ញមដរ	ភាព្រិនមរាកដមបជា	
បនបទប្បញ្ញតតែ	ិនិងការរឹតបនតែលឹងការទចញអាជា្្បណ្ណដំទ�ើងមបព័ន្ធ	
ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	មដលោំមទទោយបណា្្ញ	គឺជាឧបសគ្គ	

ច្រ្បងសមមាប់ការទមបើមរាស់មបព័ន្ធមបបទនះ។	អ្ក្លិតថា្រពល		
មដលទមបើមបព័ន្ធសវ័យមបវតតែិទៅក្រ្នុជា	កំពុងមតរូវរានរារាំង្រិនឲ្យភា្្ប់	
ទៅនលឹងបណា្្ញ	 ទហើយជាលទ្ធ្ល	 គឺ្រិនអាចពលឹងអាមស័យទលើ	
បណា្្ញសមមាប់ជាថា្រពលបម្រុងទ�ើយ។	ទោយោ្្នថា្រពល	
បម្រុងមបបទនះ	ការដំទ�ើងមានតប្រ្ខ្ស់	 ទមពាះវាោ្រោរឲ្យមាន	
ស្រត្ភាពមគប់មោន់	សមមាប់ទឆ្ើយតបនលឹងការទមបើមរាស់ខ្ស់	និង	
ស្រត្ភាពអាគុយ	សមមាប់្្នុកបមន្្រ។	ទហតុដូទច្ះការរួ្របញ្ចចូលោ្្	
រវាងអគ្គិសនតី	 មដល្លិតពតីថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទោយសវ័យ	
មបវតតែ	ិជា្ួរយនលឹងការតភ្្ាប់បណ្្ាញ	ទដើ្្របតីអាចមគប់មគងការមមបមបរួល	
បនទំហំអគ្គិសនតី្លិត	 និងតម្ររូវការទមបើមរាស់ខ្ស់បំ្ុត	 គឺមាន	
សារៈសំខាន់ខា្្ំងណាស់	ក្នុងការកាត់បន្យការចំណាយ	និងបទង្កើន	
ភាពមបកួតមបមជង។

	 ពកងរឹងតួនាទីរបស់អាជា្នា�រអគ្ិសនីកម្ពនុជា (EAC) ជានិយ័តករ 
ឯករា្រនាេ។	និយ័តករឯករាជ្យមដលមានអាណតតែិ	និងសិទ្ធិអំណាច	
ច្បាស់ោស់	ក្នុងការអនុវតតែបទប្បញ្ញតតែច្ិបាប់	មានសារៈសំខាន់សមមាប់	
ឲ្យវិស័យអគ្គិសនតីមានមបសិទ្ធភាព	និងតមា្្ភាព។	 ទដើ្រ្បតីសទម្រច	
ទោលទៅ	មដលរានមព្រទមពៀងក្នុងការបទង្កើនលទ្ធភាពទទួលរាន	
អគ្គិសនតីទមបើមរាស់	និងការទឆ្ើយតបទៅនលឹងតម្ររូវការអគ្គិសនតី	 មដល	
កំពុងទកើនទ�ើង	អាជា្្ធរអគ្គិសនតី	 មតរូវមានអាណតតែិ្រួយសមមាប់	
ោក់កំហិតកាតពវកិច្ច	តា្ររយៈការ ត្ែល់អាជា្្បណ្ណ	ការអនុញ្្ត	ការ	
ទទួលសាគល់្	ការអនុ្័រត	ការមតរួតពិនិត្យ	ការផាកពិន័យ	ច្បាប់គតិតែយុទ្ធ	
ទ្្សងៗទទៀត។

	 ចាំរាច់មតរូវមាននិយ័តករឯករាជ្យ្រួយ	មដលមានអាណតតែិរឹងមាំ		
ទដើ្រ្បតីធានាថាមានមរាក់ចំណូលមគប់មោន់សមមាប់ោក់ោញការ	
វិនិទោគបមន្្រទទៀត	ទលើទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធអគ្គិសនតី	សមមាប់ធានា	
ឲ្យមានការ្្គត់្្គង់ថា្រពលមដលគួរឲ្យទុកចិតតែរាន	 និងមានតប្រ្	
ោបបំ្ុត។	ការពមងលឹងអាជ្្ាធរអគ្គសិនតីក្្រនុជាឲ្យក្្ាយជាស្្ាប័ននិយ័ត	
ករឯករាជ្យ	 មតរូវទធវើទ�ើងតា្ររយៈការ្តែល់តួនាទតី	និងសិទ្ធិអំណាច	
ច្បាស់ោស់	ពាក់ព័ន្ធនលឹងតួអង្គទ្្សងៗទទៀតក្នុងរោ្្ភិរាល	មកល្្រ	
តមា្្ភាព	 និងគណទនយ្យភាព	 ពមងលឹងឯករាជ្យភាពម្្កហិរញ្ញវត្នុ		
ទលើកក្្រស់ឯករាជ្យភាពបនភាពជាអ្កដលឹកនាំ	និងទមជើសទរីសបុគ្គលិក	
ម្្កទលើជំនាញបទច្ចកទទសរបស់ពួកទគ។

 ែ្ល់ការបលើកទរឹកចិត្ដល់ការវិនិបយាគបលើថាមពលកបកើត 
បឡើងវិញ តាមរយៈការែ្ល់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុសមកសប។	ការទលើក	
ក្រ្ស់ការទមបើមរាស់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញតម្ររូវឲ្យមានការ	
វិនិទោគ្រួយ	មដលមានការទលើកទលឹកចិតតែ។	ជាឧោហរណ៍ទជាគជ័យ	
្រួយអំពតីរទបៀបទកៀរគរការវិនិទោគឯកជនទលើវ ិស័យថា្រពល	
កទកើតទ�ើងវិញ	គឺ្ូរលនិធិទុនបងវលិសមមាប់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

របស់មបទទសបថ។	្រូលនិធិទនះអាចជាគំរូ្រួយ	សមមាប់ការបទង្កើត	
្រូលនិធមិសទដៀងោ្្ទៅក្រ្នុជា។

	 ការ្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីការមរាក់ោបរបស់្រូលនិធិទៅឲ្យធនាោរ		
និងឥណោនធានាទោយម្្ក	រានពមងតីកការ្តែល់ហិរញ្ញប្បោន	
ពាណិជ្ជក្រ្ម	 សមមាប់គទមមាងថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	 ទោយ	
ទជាគជ័យ។	ការទទួលរាន្រូលនិធិមបបទនះរាន្តែល់លទ្ធភាពឲ្យ	
ធនាោរពាណិជ្ជក្រ្ម	អាចអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដលឹងកាន់មតសុតីជទមរៅអំពតី	
ហានិភ័យគទមមាង	 ការចំណាយ	 ្លមត�ប់	 និងគុណ្ល	
បទច្ចកវិទ្យា។	្ូរលនិធិទនះមតរូវការរយៈទពលពតី	៣	ទៅ	៤	ឆំ្្ទដើ្្របតីអាច	
ទទួលរានការោក់ពាក្យសុំ	 ក្នុងអមតាស្រមសប្រួយ	 គឺវាមាន	
សារៈសំខាន់ណាស់	សមមាប់អ្ក្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីពាណិជ្ជក្រ្មក្នុងការ	
អភិវឌ្ឍទំនុកចិតតែក្ នុងវិស័យថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	 បទង្កើន	
ទំនុកចិតតែទលើការ្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីទលើវិស័យទនះ	មានន័យថា	ធនាោរ	
ពាណិជ្ជក្នុងមសុកអាច្តែល់ក្រ្ចតីទោយឯករាជ្យ	 ទោយទមបើ្រូលនិធិ	
សាធារណៈ។	ជា្លមត�ប់្រកវិញ	្រូលនិធិទនះរានកាត់បន្យ	
ររាំងហិរញ្ញវត្ នុ	 សមមាប់អ្កអភិវឌ្ឍន៍គទមមាង	 និងអ្ក្តែល់	
ទសវាក្រ្ម។	 ្រូលនិធិក៏រានទធវើឲ្យវិនិទោគិនកាត់បន្យអមតា្ល	
មត�ប់	 (rate of return)	 របស់ពួកទគទលើគទមមាង	 និងរានទធវើ	
ឲ្យមានវិស័យទសវាក្រ្មឧស្សាហក្រ្មឯកជន	មដលមានគំរូអាជតីវក្រ្ម	
មបកបទោយចតីរភាព	តា្ររយៈការកាត់បន្យហានិភ័យឥណោន។		
ទតីបំ្ុត	យន្រការ្រូលនិធិរានកាត់បន្យចំណាយមបតិបតតែិការ	និង	
ទពលទវោរបស់រោ្្ភិរាល	តា្ររយៈការអនុញ្្តឲ្យធនាោរក្នុង	
មសុកជាអ្ក្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីសាធារណៈ។

ថកលម្អការកគប់កគង�នធាន�ម្ជាតិ

	 ទតីបតី	 មបទទសក្រ្នុជាមានធនធានធ្រ្មជាតិទមចើន	 ប៉ុមនតែមាន	
តុល្យភាពល្រវាងការអភិវឌ្ឍ	 និងការអភិរក្សធនធានោំងទនះ។	
បមពទឈើ	 ជាពិទសស	 មានតួនាទតីស្ចូល្រួយ	 សមមាប់មទមទង់	
មបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតីរបស់មបទទស។	បមពទឈើទដើរតួជាមទនាប់ទអកូ�ចូសុតី	
សមមាប់ទប់ទល់នលឹងទមោះ្រហនតែរាយធ្រ្មជាតិ	 ្តែល់ជាសាច់ទឈើ	
និងជាអុសដុត	 ការពារទតីជមមាល	 កាត់បន្យការរាក់ដតី	 និង	
ការរាត់បង់ជតីជាតិដតី។	វាក៏មានតួនាទតីជាអាងកាបូន	និងទប់ទល់	
ទលឹកជំនន់	 ទោយទហតុទនះ	 វារានទធវើឲ្យយឺតដល់ដំទណើរការបន	
អាងសតែនុកទលឹក	 និងការពារវាលមមសទៅតំបន់ទំនាប។	 មាន្រតិ	
ឯកភាពថា	 ការរាត់បង់បមពទឈើ	 គឺជាការគំរា្រកំមហងដល់ការ	
អភិវឌ្ឍមបកបទោយចតីរភាពរបស់មបទទស។	 ដូទច្ះ	 អនុសាសន	៍
ខាងទមកា្រទនះ	 ទផា្្តទលើការអភិរក្សបមពទឈើ	 និងការមគប់មគង	
បមពទឈើមបកបទោយចតីរភាព។

	 បញ្ចប់ការប�្ើថែនទីដីសមនាបទានបសដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូោយ តាមរយៈ 
ការថស្ងយល់ពីចម្នាយ បដើមនាបីថកលម្អការអនុវត្បទបនាបញ្ញតិ្ និងចនាបាប់។		
ការអនុវតតែបទប្បញ្ញតតែិមគប់មគងបមពទឈើ	 ទៅមានភាពទន់ទខ្សាយ	
ទៅទ�ើយ	ទោយសារមត្រិនមានការកំណត់ច្បាស់ោស់អំពតីតំបន់	
ស្រ្បោន។	បច្ចនុប្បន្	 មពំមដនបនស្រ្បោនបមពទឈើមតរូវរានកំណត់		
និងគូសវាស្ិរនរានជាក់ោក់ទនាះទ�ើយ។	ទោះោ្៉ងណាក៏ទោយ		
មបសិនទបើតំបន់្រួយមដល្រិនមតរូវរានកំណត់ឲ្យរានមតលឹ្រមតរូវ	
តំបន់ទនាះ្រិនអាចមតរូវរានការពារទទ។	 មានការរា៉្ន់មបមាណ	
្រួយថា	 ការរាត់បង់បមពទឈើ្រួយភាគធំ	 គឺជាលទ្ធ្លបនការ	
ឈូសឆយក្នុងតំបន់ស្រ្បោន	និងការមមបមបរួលបន	ទម្រង់បមពទឈើ		
(conversion forests)	 ទោយោ្្នការមតរួតពិនិត្យ	ឬការមគប់មគង	
មដលទចញទោយមកសួងបរិសា្្ន	និងមកសួងកសិក្រ្ម	 រុកា្្មបមាញ	់
និងទនសាទ។

	 ទដើ្រ្បតីទប់សា្្ត់ការឈូសឆយមបបទនះ	 មកសួងមដលទទួល	
ខុសមតរូវគួរមតបញ្ចប់ការទធវើម្នទតីដតីស្រ្បោនទសដ្ឋកិច្ច។	ម្នទតីទនះ	
គួរមតជា្រូលោ្្នសមមាប់ការមកល្រ្ការអនុវតតែបទប្បញ្ញតតែិ	និងការ	
អនុវតតែច្បាប់។	ឧោហរណ៍	បនា្្ប់ពតីរានកំណត់មតលឹ្រមតរូវនូវមពំមដន	
កាន់កាប់	 មបព័ន្ធសិក្សាលំហភពម្នដតីតា្របទច្ចកវិទ្យាផា្្យរណប	
(Remote-sensing technologies	)	និងសំណុំទិន្ន័យមដលមាន	
មសាប់អាចមតរូវរានទមបើ	ទដើ្រ្បតីតា្រោនទលើមពំមដនោំងទនាះ។

 បបង្កើនទីបបងាគនាលថែ្កចនាបាប់បលើការបចញវិញ្នាបនបកត បដើមនាបីបលើក 
កម្ពស់លទ្ធភាពទទួលោនទីែនាសារប�ើថដលមនតខមលែេ្ពស់។	 	 វិញ្	្
បនបមតបមពទឈើ	គឺជាឧបករណ៍និយ័តក្រ្ម្រិនម្រនរដ្ឋដ៏សំខាន់្រួយ		
សមមាប់កំណត់	និងអនុវតតែបទោ្្នមគប់មគងបមពទឈើ។	មកុ្រមបលឹក្សា	
មគប់មគងបមពទឈើ	 ក្រ្មវិធតីអនុ្រ័តបញ្្ក់វិញ្្បនបមតបមពទឈើ	 និង	
អង្គការទឈើតំបន់មតរូពិចអនតែរជាតិ	គឺជាអង្គការមដលទទួលរានការ	
ោំមទោ្៉ងទូលំទូោយនូវគទមមាងវិញ្្បនបមតបមពទឈើ។	វិញ្្បនបមត	
បមពទឈើ	មដលទទួលរានការទទួលសាគល់្	និងការអនុ្័រតជាអនតែរជាត	ិ	
គឺជាធាតុសំខាន់្រួយ	ទដើ្រ្បតីចូលទៅកាន់ទតី្្សារ្លិត្លទឈើមាន	
តប្រ្ខ្ស់	 និងការទទួលរាននូវ្រូលនិធិកាបូនសកល	 ទរែដដ៍បូក		
(REDD+)1 ។	តា្រការរ្៉ាន់ស្្ានរបស់អង្គការ	FAO	មានមត្ួរយម្្ក	
បនបមពទឈើជិត	៩	ោនហិកតា	ក្នុងមបទទសក្្រនុជាបុ៉ទណាណះ្	មដលទទួល	
រានការបញ្្ក់ទោយមកុ្រមបលឹក្សាមគប់មគងបមពទឈើ។	ដូទច្ះ	ទយើងទៅ	
មានសកា្្នុពលទមចើនណាស់ក្នុងការពមងតីកការ្តែល់វិញ្្បនបមត	
មបបទនះ	ទមពាះទៅមានទមចើនទទៀត	មដលទៅ្រិនោន់រានមគប់មគង	
ទៅទ�ើយ។

1   REDD+ គឺជាកិច្ចខិតខំមបលឹង្មបងក្នុងការកាត់បន្យការ្រ្ញ្ចញឧស្ម័នពតីការបំផា្្ញ្មរៃ្�ើ	
និងការ្រចរឹល្មរ្ៃ�ើ	និងក្នុងការជំរុញការអភិរក្ស	ការមគប់្គង្មរ្ៃ�ើ្បក្រ្ោយ	
ចតីរភាព	និង្រ្្ ្កើនសតែនុកកាបូនរបស់្មរៃ្�ើ។
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	 ការបញ្្ក់វិញ្្បនបមតជា្រូលោ្្នមគលឹះសមមាប់ការពមងលឹង	
ការអនុវតតែច្បាប់បមពទឈើ	 អភិរាលកិច្ច	 និងពាណិជ្ជក្រ្មទោយ	
ស្ម័មគចិតតែក្នុងភាពជាបដគ	ូ(មហវហ្គថ៍	FLEGT VPA)	ជា្រួយសហគ្រ	
អឺរែុប។	មរែដដ៍បូក	 (REDD+)	 ទផា្្តទលើការទធវើម្នការទមបើមរាស់	និង	
ការមបងមចកការកាន់កាប់ដតីធ្តី	ចំមណក	មហវហ្គថ៍	( FLEGT )	ទផ្្ាតទលើ	
មកបខណ្អនុវតតែ	និងការទលើកទលឹកចិតតែម្្កទសដ្ឋកិច្ច	 ទដើ្រ្បតីជំរុញឲ្យ	
មានឧស្សាហក្រ្ម្លិត្លបមពទឈើ្រួយមដលរាន្លនិងមាន	
ចតីរភាព។	ជារួ្រ្រក	ក្រ្មវិធតីទនះ	រាន្តែល់ឱកាសសមមាប់ការមកល្រ	្
ម្្កអភិរាលកិច្ច	ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតតែិបមពទឈើ	តមា្្ភាពបទច្ចកទទស		
និងវិធានសិទ្ធិ្រនុស្ស	 រហូតដល់ការមគប់មគងបមពទឈើមបកបទោយ	
ចតីរភាព	ការតា្រោនមតរួតពិនិត្យ	និងមបព័ន្ធររាយការណ៍។
	
កំណត់បទដា្នានវិធានការរួមខនែលិតភាពកសិកម្ បដាយថែ្អកបលើ 
ទសនាសនទានកសិកម្ឆ្នាតខាងអាកាសធាតុ បដើមនាបីតាមដានវឌនាឍនភាពក្នុង 
វិស័យបនះ។
	 បច្ចនុប្បន្ទៅក្រ្នុជាោ្្នការវាស់មវងជាបទោ្្នទលើ្លិតភាព	
កសិក្រ្មទទ។	 រទបៀបវាស់មវង្លិតភាពជាមបបពណតី	 គឺម្្កទលើ	
សូចនាករ្ួរយចំនួន	ដូចជា	ទិន្្លក្នុងដតី្ួរយហិកតាកមំ្្ាងពលក្រ្ម	
ក្នុងដតី្រួយហិកតា	ចំនួនទតានបន្លិត្លសរុប្លចំទណញរួ្រ		
និងបដិភាគទៅក្នុង្លិត្លក្នុងមសុកសរុប។	ជាធ្រ្មតា	ការវាស់មវង	
ោំងទនះ្ិរនរានរាប់បញ្ចចូលភាពទរចរឹលបនមបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតី	ភាពងយ	
រងទមោះទោយបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	 និងវិបត្រិទ្្សងៗទទៀត	
ទនាះទទ។	ទោយសារវិស័យកសិក្រ្មទៅក្រ្នុជាកំពុងជួបមបទះបញ្្	
មបឈ្រ្រួយចំនួន។	ដូចអនុសាសន៍ឱ្យទមបើមរាស់សូចនាករ	មដល	
ម្្កទលើទស្សនៈកសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	 (CSA)	 យកជា	
្រទធ្យារាយ	សមមាប់វាស់មវង្លិតភាពកសិក្រ្ម។	តា្ររូប្រនតែដ៏	
សា្រញ្ញ្រួយ	កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	=	កសិក្រ្មចតីរភាព	+	
ភាពធន	់-	ការសាយភាយ។

	 ទតី្រួយ	ការវាស់មវងចតីរភាពកសិក្រ្មមតរូវមានសូចនាករ	 មដល	
ឆ្នុះបញ្្ំងពតីរង្្ស់្លិតភាពមបបមបបពណតី	 ដូចជា	 ទិន្្ល។	
ទលើសពតីទនះទទៀត	វាោ្រោរសូចនាករសមមាប់រ្៉ាន់មបមាណទសវាក្រ្ម	
ទលើមបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតី	 មដលវិស័យកសិក្រ្មពលឹងអាមស័យទលើ	ដូចជា	
ទលឹក	(ការទមបើមរាស់ទលឹកក្នុងដតី្រួយហិកតា	ឬក្នុងបរិមាណទិន្្ល)	
គុណភាពដតី	 (កម្រិតសារធាតុចិញ្ចលឹ្រ	 សំណលឹក	 ការទមបើជតី)	 និង	
ការបមំប្ងដតីបមពឲ្យទៅជាដតីកសិក្រ្ម	មដលប៉ះពាល់ោំងទលឹក	និងដតី។

	 ទតីពតីរ	 ទដើ្រ្ប តីរា៉ ្ន់មបមាណភាពធន់ទៅនលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ	 ទយើងចាំរាច់	 មតរូវយកចិតតែទុកោក់ទលើ្លប៉ះពាល	់
ភាពរួស	និងស្រត្ភាពបន្សនុាំ។	ការរ្៉ាន់មបមាណទលើការមបឈ្រតម្ររូវឲ្យ	
មានការវិភាគលក្ខណ្អាកាសធាតុ	(សតីតុណ្ភាព	របបទលឹកទភ្ៀងជាទដើ្រ)		
ទមោះទលឹកជំនន់	និងទមោះរាំងស្លួត	និងការព្យាករអាកាសធាតុ។	

	 ភាពរួស	គឺទផា្្តទលើ្លប៉ះពាល់បណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុទលើវិស័យ	 ឬ	 តំបន់្រួយ។	 ក្នុងចំទណា្រសូចនាករ	
ទ្្សងៗទទៀត	 សូចនាករពាក់ព័ន្ធនលឹងភាពធន់ទនះ	 វាស់មវងកម្រិត	
ភាពមកតីមក	ការខូចខាតទោយទលឹកជំនន់ទលើវិស័យទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ		
ទិន្្លកសិក្រ្ម	និងការទធវើចំណាកមសុកទោយបងំ្។	ស្រត្ភាពបន្សនុាំ	
ឆ្នុះបញ្្ំងពតីស្រត្ភាពរបស់តំបន់្រួយ	 ក្នុងការកាត់បន្យ្ល	
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមដលបណ្្ាល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	និង	
មដលមតរូវរានវាស់មវងទោយសូចនាករ្រួយចំនួន	ដូចជា	មោប់ពូជ		
និងដំណាំ	 ស្រត្ភាព	 និងគុណភាពបនការ្្នុកទស្បៀងអាហារ		
និងមោប់ពូជ	ក៏ដូចជាស្រត្ភាព	និងគុណភាពបនការមចកចាយទលឹក		
និងការសតែនុកទលឹក។

	 ទតីបតី	សូចនាករចាំរាច់មតរូវវាស់មវងការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់
ទចញពតីវិស័យកសិក្រ្ម	ក៏ដូចជាការបំមប្ងដតីបមពទឈើទៅជាដតីកសិក្រ្ម	
និងការរាត់បង់បរិមាណកាបូន។

 បបង្កើនែលតិភាពឧសនាសាហកម្ តាមរយៈការបកបើកោស�់នធាន 
ឲនាេកាន់ថតមនកបសិទ្ធភាព

	 ទតីបួន	 ររាយការណ៍ទនះទផា្្តទលើទិដ្ឋភាពពតីរក្នុងការបទង្កើន	
្លិតភាពឧស្សាហក្រ្ម	 តា្ររយៈការទមបើមរាស់ធនធានទអាយ	
កាន់មតមានមបសិទ្ធភាព	ទពាលគឺវិធានការទមបើមរាស់ថា្រពលមបកប	
ទោយមបសិទ្ធភាព	និងការមគប់មគងសំណល់ឧស្សាហក្រ្ម។	វិស័យ	
ឧស្សាហក្រ្មទៅក្រ្នុជា	 រានបង្្ញនូវការកំទណើនដ៏រឹងមាំក្នុង	
ទសវត្សរ៍ចុងទមកាយទនះ។	ជាលទ្ធ្ល	តម្ររូវការថា្រពលក៏រាន	
ទកើនទ�ើងោ៉្ងឆប់រហ័ស្ងមដរ	ទហើយរំពលឹងថាវានលឹងបនតែទកើនទ�ើង	
ក្នុងទល្បឿនពតី	 ៤%	 ទៅ	 ៥%	 ក្នុង្រួយឆ្្ំ។	 មសទដៀងោ្្ទនះមដរ		
ទោះបតីជាសំណល់សរុបបនឧស្សាហក្រ្មោំង្រូលមានទំហំតិចតួច	
ទបើទមបៀបទធៀបទៅនលឹងបរិមាណសំណល់បនការទមបើមរាស់ក្នុងមសុក	
បរិមាណបនសំណល់រឹងម្្កឧស្សាហក្រ្ម	និងសំណល់ទលឹកនលឹងមាន	
ការទកើនទ�ើងោ៉្ងខា្្ ំងក្ នុងរយៈទពលប៉ុនា្្នឆ្្ ំខាង្រុខទនះ។	
អនុសាសន៍ខាងទមកា្រ	សមមាប់ទឆ្ើយតបទៅនលឹងនិនា្្ការមបបទនះ។

 បលើកកម្ពស់កបសិទ្ធភាពក្នុងការបកបើកោស់ថាមពលទទួលសាគនាល់ថា  
វគលឺជាវិនិបយាគ ថដលទទួលោនែលេ្ពស់ និងមនហានិភ័យ 
ទាបបំែុត។	បច្ចនុប្បន្វិស័យឧស្សាហក្រ្មទៅក្រ្នុជាកំពុងមបលឹងមមបង	
មបកួតមបមជងតប្រ្្លិតក្រ្ម	 ជា្រួយគូមបកួតមបមជងក្នុងតំបន់	
របស់ខ្លួន	ដូចជាទៅមបទទសបថ	និងមបទទសទវៀតណា្រ។	្រូលទហតុ	
្រួយក្នុងចំទណា្រទហតុ្លផា្្ច់្រុខមដលនាំឲ្យមានកទ្រ្សាយបន	
ភាពមបកួតមបមជងទនះ	គឺអគ្គសិនតីមានតប្្រខ្ស់ទៅក្នុងមបទទសក្្រនុជា។		
ការបទង្កើនមបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់ថា្រពលនលឹងកាត់បន្យបថ	្
អគ្គិសនតីោ៉្ងសន្ធលឹកសនា្្ប់សមមាប់មកុ្រហ៊ុន	 និងមកល្រ្ភាព	
មបកួតមបមជងរបស់វិស័យឧស្សាហក្រ្ម។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

	 ករណតីសិក្សាអំពតីទរាងចមកកាត់ទដរទៅក្្រនុជាបង្្ញថា	វិធានការ	
មកល្រ្មបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់ថា្រពល	 រានកាត់បន្យ	
ការទមបើមរាស់ថា្រពល	 រាននាំ្រកនូវការសន្ស ំោ៉្ងទមចើនពតី	
ការចំណាយ	និងកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់។	ករណតី	
សិក្សាក៏បង្្ញ្ងមដរថា	 ការវិនិទោគទលើមបសិទ្ធភាពក្នុងការ	
ទមបើមរាស់ថា្រពលទទួលរាន្លមត�ប់្រកវិញក្នុងរយៈទពលពតី	
៤	ទៅ	១៨	មខ។	អមតាមបទសើរទ�ើងបនមបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់	
ថា្រពល	និងការកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់	គឺទទួល	
រានទជាគជ័យក្នុងឧស្សាហក្រ្មទ្្សងៗទទៀតទៅមបទទសជិតខាង		
ដូចជា	ទរាងមា៉្សុតីនកិនមសូវ	និង�ឥដ្ឋទៅទវៀតណា្រ។

	 រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជារានអនុវតតែនជំហានដំបូង្រួយគួរឲ្យ	
សរទសើរ	ក្នុងការជំរុញវិធានការបទង្កើនមបសិទ្ធភាពបនការទមបើមរាស	់
ថា្រពល	 ទោយរានទធវើទសចកតែតីមពាងច្បាប់ទោលនទោរាយជាត	ិ
សតែតីពតីមបសិទ្ធភាពបនការទមបើមរាស់ថា្រពល	ឆ្្ំ២០១៨-២០៣៥។		
ជំហានបនា្្ប់ជាបនា្្ន់្រួយទទៀត	 គឺរោ្្ភិរាល	 មតរូវអនុ្រ័ត	 និង	
អនុវតតែទោលនទោរាយទនះ។	បនា្្ប់្រក	គឺមតរូវកំណត់បទោ្្នទធវើ
ទសចកតែតីមពាងបទប្បញ្ញតតែិ	 (ឧោហរណ៍	សតែតីពតីការមប្រូលទិន្ន័យ)	
និងអនុវតតែ	 រួ្រជា្រួយនលឹងការអនុ្រ័ត	 បទប្បញ្ញតតែិចាំរាច់នានា។		
ដំណាក់កាលទនះនលឹង្តែល់នូវមកបខណ្ទោលនទោរាយ	និងភាព	
ជាក់ោក់បនបទប្បញ្ញតតែិមដលគួរឲ្យទុកចិតតែរាន	 សមមាប់ទលើក	
ទលឹកចិតតែមកុ្រហ៊ុនឲ្យទធវើការវិនិទោគទលើវិធានការមកល្រ្មបសិទ្ធភាព	
ក្នុងការទមបើមរាស់ថា្រពល។

	 ្រំរ ុញការកតរួតពិនិតនាេ និងការកបមូលទិន្ន័យសំណល់ 
ឧសនាសាហកម្ តាមរយៈការកំណត់បទដ្ានានក្នុងការកគប់កគងជាតិពុល  
និងពកងរឹងនីតិវិ�ីកបមូលទិន្ន័យ	 ក្រ្នុជាទៅខវះខាតទិន្ន័យ	
មដលមានសង្គតិភាព	អំពតីសំណល់រឹងឧស្សាហក្រ្ម	សំណល់ជាទលឹក	
និងមកបច្ទ�ើងវិញទៅទ�ើយ។	ការបទង្កើតបទោ្្នមប្រូលទិន្ន័យពតី	
សំណល់ឧស្សាហក្រ្ម	 មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបទង្កើតម្នការ	
មគប់មគងសំណល់	និងទដើ្្របតីសទម្រចទោលបំណង	មដលរានោក់ទចញ	
ទោយរោ្្ភិរាល។	 ទដើ្រ្បតីយល់ច្បាស់អំពតីការបំពុលរបស់វិស័យ	
ឧស្សាហក្រ្ម	 មកល្រ្ការមគប់មគងទលើការបំពុល	និងទដើ្រ្បតីពមងលឹង	
លទ្ធភាពរបស់អាជា្្ធរក្នុងការមតរួតពិនិត្យការបំពុលចាំរាច់មតរូវមាន	
ច្បាប់	និងបទប្បញ្ញតតែិបទច្ចកទទស។	ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតតែិោំងទនះ	
គួរមតកំណត់បទោ្្ន	និងកម្រិត	ទហើយវាគួរមតកំណត់អំពតីទិន្ន័យ
អវតីខ្ះមដលមតរូវមប្រូល	ទហើយអ្កណាជាអ្កមប្រូល។	ទតីបំ្ុតទដើ្រ្បតី	
ពមងលឹងការអនុវតតែបទប្បញ្ញតតែិ	និងបទោ្្នោំងទនះ	ចាំរាច់មតរូវពមងលឹង	
នតីតិវិធតីមប្រូលទិន្ន័យ	និងការមតរួតពិនិត្យមដលកំពុងអនុវតតែ។

	 ទៅក្នុងបរិបទទនះ	មបទទសក្រ្នុជាអាចទទួលមបទោជន៍	 ទមពាះ
ថាសំណល់ឧស្សាហក្រ្មភាពភាគទមចើនមតរូវរានបទង្កើតទ�ើងទោយ	
ឧស្សាហក្រ្ម្រួយចំនួនតូច	និងទៅតា្រទតីតាំងមប្រូល្តែនុំ្ួរយចំនួនមត	
ប៉ុទណាណ្ះ។	ដូទច្ះការបំពុលពតីវិស័យឧស្សាហក្រ្មអាចមតរូវរានកាត់	
បន្យោ្៉ងទមចើន	ទហើយអាចមកល្រ្ការមគប់មគងសំណល់	តា្ររយៈ	
ការយកចិតតែទុកោក់	និង្តែល់ធនធានសមមាប់តា្រោនមតរួតពិនិត្យ		
និងអនុវតតែទលើទរាងចមកឧស្សាហក្រ្ម្រួយចំនួន	 ទៅក្នុងតំបន់	
ភូ្រិសានសតែ្រួយចំនួន។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

ដំ�ក់�លទី១៖
ការប៉ន្់របមណបឋម

ដំ�ក់�លទី២៖
ការពិនិត្យសុពលភាព និង

ការពិេ្រគះេយបល់

�រពិេ��ះេ�បល់�មួយអ�ក�ក់ព័ន� 
េ�យែផ�កេលើ�រអេង�ត

�រពិេ��ះេ�បល់�មួយអ�កជំ�ញ

រ�យ�រណ៍�បេទស

ចំណុចអាទិភាពៃនការអភវិឌ្ឍៃបតង
ចំណ�ច និងវ�ស័យ 

(អា្រស័យេលើទិន�នយ័ែដលមន)

�រសិក��េលើឯក�រែផ�កេលើ
សូច�ករ

មនសូចនាករចំនួន ៣៣
ស្រមបក់ំណតអ់ត�ស�� ណចំណុច
ែដល្រត�វែកលម� ការវភិាគទិន�នយ័

លម�តិេលើចំណុច ែដលបនរកេឃើញ។

ការអេង�តែឌលហ�ី ( Delphi) ស្រមប់
កំណតអ់ត�ស�� ណ និងចត់

អាទិភាពចំណុច និងវស័ិយ ស្រមបែ់កលម�
អ�កចូលរមួ៖ ្រកសួង

វស័ិយឯកជនសិក្សោធិការ និងសង�មសីុវលិ។

កំណតអ់ត�ស�� ណមូលេហតុ
និងបទអន�រគមនេ៍លើចំណុច/ឬ

វស័ិយអាទិភាព។

អនុ�សន៍ស�ីពី
បទអន�រគមនស៍្រមបក់ារអភវិឌ្ឍៃបតង

ចំណុចអាទិភាពៃនការអភវិឌ្ឍៃបតង
ចំណ�ច និងវ�ស័យ 

(ការ្រពមេ្រព�ង)

ដំ�ក់�លទី៣៖
ការវភិាគតាមវស័ិយ និងការេរៀបចំ

ជាអនុសាសន៍

ការវភិាគ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេលើអាទិភាព
មូលេហតុ និងអនុសាសន។៍ 

១. បសចក្ីបែ្ើម

	 រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា	គឺជារោ្្ភិរាលថា្្ក់ជាតិដំបូងទគក្នុង	
ពិភពទោក	 មដលរានបទង្កើតម្នទតីបង្្ញ្្ចូវកម្រិតជាតិសតែតីពតី	
ការអភិវឌ្ឍបបតង	(២០១០)។	ទោលនទោរាយជាតិសតែតីពតីការអភិវឌ្ឍ	
បបតង	(២០១៣)	និងម្នការយុទ្ធសានសតែជាតិសតែតីពតីការអភិវឌ្ឍបបតង		
(២០១៣-២០៣០)	ទដើ្្របតីបង្្ញពតីបំណងមរាថ្្ារបស់ខ្លួន	សមមាប់ការ	
អភិវឌ្ឍបបតងក្នុងការសទម្រចទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន។	

	 ការបន្សនុ តីម្្កទោលនទោរាយ	សមមាប់ការអភិវឌ្ឍបបតង	
(PAGG)	២០១៧-២០១៨	 ទផា្្តទលើការពមងលឹងដំទណើរការកសាង	
ទោលនទោរាយ	និងម្នការវិនិទោគសមមាប់ការអភិវឌ្ឍបបតង។		
វាមានទោលបំណងបន្សនុតី	 ទោលនទោរាយអាទិភាព	ទដើ្រ្បតីចូលរួ្រ	
សទម្រចរានការទបតែជ្្ាចិតតែជាអនតែរជាតិ	 និងទោលទៅក្នុងមសុករបស់	
ក្រ្នុជា	 ោក់ទងនលឹងការអភិវឌ្ឍមបកបទោយចតីរភាព	ភាពធន់នលឹង	
អាកាសធាតុ	និងការអភិវឌ្ឍបបតង។

	 ទៅឆ្្ ំ២០១៨	 រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជារានចាប់ទ្តែើ្រទរៀបចំ	
យុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	និងម្នការយុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	(NSDP)		
ឆ្្ ំ២០១៩-២០២៣	 ។	ជាម្្ក្រួយបនក្រ្មវិធតីភតីទអជតីជតីរបស់ខ្លួន		
វិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍន៍បបតងសកល	 (GGGI)	 រានរា៉្ន់មបមាណ	

អំពតីសកា្្នុពលបនការអភិវឌ្ឍបបតង	 (GGPA)។	 លទ្ធ្ល	 និង	

អនុសាសន៍ពតីការរ្៉ាន់មបមាណទនះ	រានឆ្នុះបញំ្្ងពតីរទបៀបបនការអភិវឌ្ឍ	
បបតង	 ក្នុងការជួយសទម្រចទោលបំណងបនទោលនទោរាយ	
ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអាទិភាពបនម្នការអភិវឌ្ឍជាតិ	 (យុទ្ធសានសតែ	
ចតុទកាណ	និងម្នការយុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ)។

	 ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	គឺជាឧបករណ៍	
វិភាគ្រួយ	 មដលបទង្កើតទោយវិទ្យាសា្្នអភិវឌ្ឍន៍បបតងសកល	
ទោយរួ្របញ្ចចូលោ្្នូវការវិភាគទិន្ន័យ	និងការពិទមោះទោបល់ជា្ួរយ	
ភាគតីពាក់ព័ន្ធ	 ទដើ្រ្បតីកំណត់	 និងចាត់អាទិភាពកាោនុវតតែភាព	
ការអភិវឌ្ឍបបតងរបស់មបទទស។	ដំទណើរការបនការរា៉្ន់មបមាណ	
សកា្្នុពលបនការអភិវឌ្ឍបបតង	 (GGPA)	 មានបតីដំណាក់កាល	
ដូចតទៅ៖	(១)	ការរា៉្ន់មបមាណបឋ្រម្្កទលើការវិភាគទិន្ន័យ		
(២)	ការពិនិត្យសុពលភាពបនការរ្៉ាន់មបមាណបឋ្រ	និងការពិទមោះ	
ទោបល់ជា្រួយអ្កពាក់ព័ន្ធ	និង	(៣)	ការវិភាគតា្រវិស័យ	និង	
ការទរៀបចំអនុសាសន៍	(សូ្រទ្រើលរូបភាពទតី	១)។	ដំណាក់កាល	
ោំងទនះ	មានទោលបំណងទដើ្រ្បតីធានាថា	ដំទណើរការរា៉្ន់មបមាណ	
មតរូវរានទធវើទ�ើងជាមបព័ន្ធ	្រិនលទ្រ្ៀង	និងមដលមានការចូលរ្ួរ។

រូបភាពទតី	១៖	ទិដ្ឋភាពរួ្របនដំទណើរការ	ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	
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�រអភិវឌ���ពធន់
នឹង��ស�តុ

ការកាតប់ន�យ
និងការបន្សោំ
េទនឹងផល

បះ៉ពល់ពីការ
ែ្រប្រប�ល

អាកាសធាតុ

បែ�មប�ម�ល
��ស�តុ

សុខ�ល�ពសង�ម
�រអភិវឌ��ែដល�ន
បរ��ប័នសង�ម

ធានាការអភវិឌ្ឍែដលនាឱំ្យ
មនការែចករែំលក
ផល្របេយជនស៍ង�ម

�រអភិវឌ��ែដលេ�បើ��ស់
ធន�ន�បកបេ�យ
�បសិទ��ព

បេង�ើនផល បន�យការ
េ្របើ្របស់ធនធាន

�រអភិវឌ��ែដល�ន
េម�តី�ពបរ����ន

រក្សោគុណភាព និងបរមិណ
ៃនធនធានធម�ជាតិ

សកម��ពេសដ�កិច�

ធន�នធម��តិ

�រេ�បើ��ស់ ផលិតកម�

�រអភិវឌ��
គុណ�ព
ជីវ�តសង�ម

�តុេចញ �តុចូល

ចំណ�ល
ផលិតផល
េស�កម�

ធន�ន

េស�កម�
�ពសប��យ

សុខ�ព
សុវត��ព

�រ�តុពុល 
សំណល់

កំ�ំងពលកម�
េដើមទុន

��នុវឌ���ព

ផលប៉ះ�ល់

ផលប៉ះ�ល់

២. វិ�ីសាសស្

២.១. ការវិភាគទិន្ន័យ

	 ទដើ្រ្បតីទធវើការវិភាគទលើការអនុវតតែបច្ចនុប្បន្របស់មបទទសក្រ្នុជា	
សមមាប់ការអភិវឌ្ឍបបតង	មបទទសក្រ្នុជាមតរូវរានទមបៀបទធៀបជា្រួយ	
នលឹងមបទទសមានមរាក់ចំណូលោប្រធ្យ្រ	 (LMICs)	 និងមបទទស	
្រួយចំនួនទទៀត	 មដលមានសា្្នភាពមបហាក់មបមហលោ្្	ដូចជា		
មបទទសឡាវ	បថ	និងទវៀតណា្រ។	ការទមបៀបទធៀបទនះមតរូវរានទធវើទ�ើង		
ទោយម្្កទលើសូចនាករចំនួន	 ៣៣	 ក្នុងវិស័យចំនួនបួន	 មដល	

រូបភាពទី ២៖ កកបេណ្ខនការោ៉នាន់កបមណសកា្នានុពលអភិវឌនាឍន៍ខបតង 

ពាក់ព័ន្ធនលឹងការអភិវឌ្ឍបបតង	 ដូចជា	 ការអភិវឌ្ឍមបកបទោយ	
មបសិទ្ធភាពធនធាន	 ការអភិវឌ្ឍទ្រមតតីភាពបរិសា្្ន	 ការអភិវឌ្ឍ	
មដលធន់នលឹងអាកាសធាតុ	 និងការអភិវឌ្ឍមបកបទោយបរិោបន្	
សង្គ្រ	(សូ្រទ្រើលរូបភាពទតី	២)។	បញ្ជតីទ្្្ះសូចនាករមដលមាន	
ព័ត៌មានល្រ្ិតអំពតីនិយ្រន័យនិងមបភពមប្រូលទិន្ន័យ	 គឺមាន	
ទៅក្នុងឧបស្រ្័ន្ធ	ក.១។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

២.១.១. ការអភិវឌនាឍកបកបបដាយកបសិទ្ធភាព�នធាន

	 លទ្្ធ លបនការវិភាគទិន្ន័យបង្្ញថា	ពិន្នុរបស់មបទទសក្្រនុជា	
ទធៀបជា្រួយនលឹងមបទទស	មដលមានចំណូលោប្រធ្យ្រទ្្សងទទៀត	
គឺទៅោបទៅទ�ើយពាក់ព័ន្ធនលឹងធនធាន	ការបទង្កើតសំណល់	និង	
ការមកបច្សំណល់ទ�ើងវិញ។	ទបើទមបៀបទធៀបទៅនលឹងមបទទសមបហាក់	
មបមហលោ្្ោំងបតី	 គឺឡាវ	 បថ	 និងទវៀតណា្រ	 ពិន្នុរបស់មបទទស	
ក្រ្នុជា	ក្នុងការបទង្កើតសំណល់	 ទៅមតទទួលរានពិន្នុោប។	ជាង
ទនះទៅទទៀត្លិតភាពកសិក្រ្មទទួលរានពិន្នុោប	ទបើទធៀបជា្ួរយ	
មបទទសបថ	និងមបទទសទវៀតណា្រ។

	 ្លិតភាពកសិក្រ្មមានសារៈសំខាន់	ជាពិទសសទៅមបទទស	
ក្រ្នុជា	 មដលមានមបមហល	 ២៩%	 បន្លិត្លក្នុងមសុកសរុប		
និងរានបទង្កើតការងរទស្ើរមត	៨០%	 ទៅជនបទ	ក្នុងឆ្្ ំ២០១៥		
(MAFF 2015)។

រូបភាពទី ៣៖ ការអភិវឌនាឍកបកបបដាយកបសិទ្ធភាព�នធាន

០%

-៥០%

៥០%

១០០%

អាងំតងសីុ់េតថមពល

បេច�កវទិ្យោ

ការដឹកជ��ូ ន

ផលិតភាព
កសិកម�

ផលិតភាពទឹក

្របេទសកម�ុជា ្របេទសចំណូលមធ្យមក្រមតិទប

អ្រតាែកៃច�

អាងំតងសីុ់េត
ៃនការកេកើត
សំរម

អាងំតងសីុ់េត
ៃនសម� រៈ

ការខតប់ង់
  ថមពលអគ�ិសនី

០%-៥០%

Very Poor Poor Average Good

៥០% ១០០%

២.១.២. បមកតីភាពបរិសា្នាន

	 ទោងតា្រសូចនាករទមបើក្នុងការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពល	
អភិវឌ្ឍន៍បបតងបង្្ញថា	ក្រ្នុជាអនុវតតែរានល្ក្នុងការកាត់បន្យ	
ការបំ្្ិចបំផា្្ញធនធានធ្រ្មជាតិ	 និងសមាព្ធទលើធនធានទលឹក		
ទបើទមបៀបទធៀបទៅនលឹងមកុ្រមបទទស	 មដលមានចំណូលោប	
កម្រិត្រធ្យ្រ។	ទោះជាោ៉្ងណាមានការកត់សមាគ្ល់ថា	លទ្ធ្ល	
បនការកាត់បន្យសមាព្ធទលើធនធានទលឹក	 អាចនាំឲ្យមានការ	
យល់ខុស	 ទោយសារ	 សូចនាករពិនិត្យទលើការដកទលឹកមបចាំឆ្្ំ		
ទធៀបទៅនលឹងការ្្គត់្ ្គង ់មបចាំឆ្ ្ ំ មដលរាន្រកពតីការកទកើត	
ទ�ើងវិញសមមាប់មបទទសោំង្ូរល។	វា្ិរនរានឆ្នុះបញំ្្ងពតីការពិត	

មដលថា	លទ្ធភាពទទួលរានទលឹកទមបើមរាស់មតរូវរានរឹតត្បិតោ៉្ងខា្្ំង		
ទោយសារកត្្ាភូ្ិរសានស្រ	អាកាសធាតុ	(ទលឹកទភ្ៀង	៩០%	ក្នុងអំ�នុង	
មខឧសភាដល់មខវិច្ិកា)	និងការមគប់មគងទលឹក	(ស្រត្ភាពសតែនុកទលឹក	
មបព័ន្ធធារាសានសតែ	និងមបព័ន្ធមចកចាយទលឹក្រិនល្)។	

	 ជាទូទៅ	 មបទទសក្រ្នុជាមានពិន្នុោបជាងមបទទសមបហាក់	
មបមហលខ្លួន	ោក់ទងនលឹងគុណភាពធនធានធ្រ្មជាតិ	ដូចជា	គុណភាព	
ខ្យល់	សុខភាពដតី	និងការមមបមបរួលគម្របបមពទឈើ។

រូបភាពទី ៤៖ ការអភិវឌនាឍថដលមនបមកតីភាពបរសិា្នាន

ឥទ�ិពលេលើវស័ិយេនសាទ

គុណភាពខ្យល់

គុណភាពដី

គុណភាពទឹក

ការគំរមកំែហងដល់ធម�ជាតិ

ការខូចខតៃន
ធនធានធម�ជាតិ

ការែ្រប្រប�ល
       គំរបៃ្រពេឈើ 

ភាពេ�ស�សៃនទឹក

០%

-៥០%

៥០%

១០០%

្របេទសកម�ុជា ្របេទសចំណូលមធ្យមក្រមតិទប
០%-៥០%

Very Poor Poor Average Good

៥០% ១០០%

២.១.៣. ការអភិវឌនាឍថដល�ន់នរឹងអាកាសធាតុ

	 ោក់ទងនលឹងការអភិវឌ្ឍ	មដលធន់នលឹងអាកាសធាតុមបទទសក្្រនុជា	
អនុវតតែរានល្	 សតែតីពតីអាំងតង់សុតីទតកាបូនបនទសដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។		
ក្រ្នុជាទទួលរានពិន្នុោប	សមមាប់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទោយ	
សារវារីអគ្គ ិសនតី្រិនមតរូវរានបញ្ចចូលទៅក្ នុងការរា៉ ្ន់មបមាណ	
សក្្ានុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតងទនះទទ។	សូចនាករពាក់ព័ន្ធនលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ	 មតរូវបំមបកល្រ្ិតទៅតា្រភាពងយរងទមោះ	ចំទពាះ
្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។		
ខណៈទពលមដលមបទទសក្្រនុជាបង្្ញពតីការមបឈ្រតិចជាងមបទទស	
ទ្្សងទទៀតចំទពាះបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	ស្រត្ភាពបន្សនុាំរបស់ខ្លួន	
គឺទៅោបជាងមបទទសដបទទទៀតក្នុងតំបន់។	ចំណុចទនះ	គឺពាក់ព័ន្ធ	
ជាពិទសស	ទោយសារមតសារៈសំខាន់បនវិស័យកសិក្រ្ម។
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រូបភាពទី ៥៖ ការអភិវឌនាឍថដល�ន់នរឹងអាកាសធាតុ

ការេកើនេឡើងៃនឧស�័នកាបូនិច (CO2)

សមត�ភាពបន្ុសោ ំ

ភាពរេសើបៃន
បែ្រមប្រម�ល
អាកាសធាតុ

ភាពងាយបះ៉ពល់ៃន
បែ្រមប្រម�លអាកាសធាតុ

ការថយចុះៃនកាបូន

ថមពល
កេកើតេឡើងវញិ

អាងំតងសីុ់េតកាបូន

០%

-៥០%

៥០%

១០០%

្របេទសកម�ុជា ្របេទសចំណូលមធ្យមក្រមតិទប
០%-៥០%

Very Poor Poor Average Good

៥០% ១០០%

២.១.៤. ការអភិវឌនាឍកបកបបដាយបរិយាបន្សង្ម

	 សមមាប់សូចនាករវាស់មវងការអភិវឌ្ឍមបកបទោយបរិោបន	្	
មបទទសក្្រនុជាអនុវតតែនរានល្មបទសើរជាងមបទទសមបហក់មបមហលខ្លួន		
ក្នុងការកាត់បន្យភាពមកតីមក	និងវិស្រភាពមរាក់ចំណូល។	ក្រ្នុជា	
ទទួលរានពិន្នុោបជាងមបទទសមបហាក់មបមហលខ្លួនទលើវិស័យ	
អភិរាលកិច្ចល្	និងទៅមតបនតែមានពិន្នុោបជាងឡាវ	បថ	និងទវៀតណា្រ		
ោក់ទងនលឹងវិស័យអប់រំ។	ទោយសារអភិរាលកិច្ចល្	គឺជាតម្ររូវការ	
ចាំរាច់	 ទដើ្រ្បតីបទង្កើតបទប្បញ្ញតិសមមាប់ធានាការអនុវតតែ	ការអប់រំ	
មដលជា្រូលោ្្នចាំរាច់	 ទដើ្រ្បតីកាត់បន្យភាពមកតីមក	 និងបទង្កើន	
កម្រិតមរាក់ចំណូល។	ចំណុចោំងពតីរទនះ	 មតរូវរានពិភាក្សាោ៉្ង	
្ុស្ុលក្នុងអំ�នុងទពលការពិទមោះទោបល់ជា្រួយភាគតីពាក់ព័ន្ធ។

រូបភាពទី ៦៖ ការអភិវឌនាឍកបកបបដាយបរិយាបន្សង្ម

ភាព្រកី្រក

ការចំណយ
សាធារណៈ

អភបិលកិច�ល�

វសិមភាពចំណូល

េយនឌរ័

អបរ់ ំ

សុខភាព និង
សុខមលភាព

ភាពអតឃ់� ន

០%

-៥០%

៥០%

១០០%

្របេទសកម�ុជា ្របេទសចំណូលមធ្យមក្រមតិទប
០%-៥០%

Very Poor Poor Average Good

៥០% ១០០%

២.២. ការពបិករះបយាបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

	 ការមប្រូលធាតុចូលពតីភាគតីពាក់ព័ន្ធទ្្សងៗជាទមចើន	តា្ររយៈ	
សិកា្្សាោពិទមោះទោបល់	គឺជាម្្ក្រួយដ៏សំខាន់បន	ការរា៉្ន់	
មបមាណសក្្ានុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង។	សិក្្ាសាោទនះ	មានតួនាទតី	
ទធវើសុពលភាព	និង/ឬ	មកតម្ររូវការរកទ�ើញដំបូងៗ	មដលទទួលរានពតី	
ការរា៉្ន់មបមាណបឋ្រ។	ការបង្្ញលទ្ធ្លបនការវិភាគទិន្ន័យ	
គួប្្សំជា្ួរយនលឹងដំទណើរការចូលរួ្រ	មដលមានលក្ណៈជាមបព័ន្ធ	គឺចំា	
រាច់ទដើ្រ្បតីធានាឲ្យមានការមព្រទមពៀងទូលំទូោយជា្រួយភាគតី	
ពាក់ព័ន្ធទលើអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍បបតង។	សិក្្ាសាោពិទមោះទោបល់	
ពតីការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតងមតរូវរានទធវើទ�ើង	
ទៅបថ្ទតី២៧	 មខកក្កោ	 ឆ្្ំ២០១៧	 ទៅភ្ំទពញ	 ទោយមានអ្ក	
ចូលរួ្រ	ជាង	៨០	នាក់	្រកពតីមកសួង	និងនាយកោ្្នទ្្សងៗោ្្	
បនរាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា	 និងតំណាង្រកពតីបដគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការ	
្ិរនម្រនរោ្្ភិរាល	ស្្ាប័នសិក្សាធិការ	និងវិស័យឯកជន។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

រូបភាពទី ៧៖ ការកំណត់ពីវិស័យអាទិភាព

�គរយៃនអ�កចូលរួមែដលយល់�សបេលើ�ទិ�ព

ការែ្រប្រប�លគំរបៃ្រពេឈើ

ថមពលកេកើតេឡើងវញិ

អភបិលកិច�ល�

សមត�ភាពបន្ុសោ ំ

ការខូចខត
ៃនធនធានធម�ជាតិ

អបរ់ ំ

អ្រតាែកៃច�

ផលិតភាពកសិកម�

ការកេកើតសំរម

ការចំណយ
សាធារណៈេលើវស័ិយអបរ់ ំ

ភាពបះ៉ពល់ៃន
បែ្រមប្រម�លអាកាសធាតុ

អាងំតងសីុ់េតថមពល

អាងំតងសីុ់េតៃនសម� រៈ

សុខភាព និងសុខមលភាព

Agricultural 
Productivity

០% ១០% ២០% ៣០% ៤០% ៥០% ៦០% ៧០%

	 អ្កចូលរួ្ររានកំណត់អតតែសញ្្ណអាទិភាពចំនួនមរំាសមមាប់	
ការអភិវឌ្ឍបបតងទៅមបទទសក្រ្នុជា	(រូបភាពទតី៧)។	អាទិភាពបតីក្នុង	
ចំទណា្រអាទិភាពោំងមរាំទនះអាចនិោយរានថាជាបញ្្មបឈ្រ	
ម្្កបទច្ចកទទស	ឬទសដ្ឋកិច្ច៖

•	 	មកល្រ្្លិតភាព	និងកាត់បន្យការការបំ្្ិចបំផា្្ញធនធាន	
ធ្រ្មជាតិ

•	 	ោំមទដល់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	ទដើ្្របតីពមងលឹងភាពមបកួតមបមជង	
ម្្កទសដ្ឋកិច្ច	និងទលើកក្រ្ស់ជតីវភាពរស់ទៅតា្រជនបទ	

•	 បទង្កើនស្រត្ភាពបន្សនុំាទដើ្រ្បតីបទង្កើនភាពធន់ម្្កទសដ្ឋកិច្ច។

	 អាទិភាពពតីរទ្្សងទទៀត	តំណាងឲ្យបញ្្មបឈ្រ	អនតែរវិស័យ		
ទហើយអ្កចូលរួ្ររានចាត់ទុកវាថាជាអ្កជួយឲ្យមានការរីកចទម្រើន
សមមាប់អាទិភាពោំងបតីខាងទដើ្រ៖

•	 អភិរាលកិច្ចល្	និង

•	 ការអប់រំ។

២.៣. រោយការណ៍កបបទស

	 អាទិភាពមដលរានកំណត់សមមាប់ការអភិវឌ្ឍបបតង	គឺជា	
ចំណុចចាប់ទ្តែើ្រសមមាប់ររាយការណ៍ទនះ។	អនុសាសន៍ជាក់ោក	់
មតរូវរានបទង្កើតទ�ើងសមមាប់អាទិភាពនតី្ួរយៗ	និងសមមាប់ពិចារណា		
ពាក់ព័ន្ធនលឹងយុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	២០១៩-២០២៣។	ការវិភាគទនះ	
មតរូវរានទធវើទ�ើង	 ទោយម្្កទលើឯកសារទោលនទោរាយ	 និង	
ការវិភាគបទច្ចកទទស	មដលមានមសាប់ោក់ទងនលឹងអាទិភាពមដល	
រានកំណត់	ក៏ដូចជាបទសមា្្សន៍ជា្រួយអ្កជំនាញបទច្ចកទទស	
ទមចើនជាង	២០	នាក់	ទៅក្រ្នុជា។



13

យុទ���ស�ចតុេ�ណ
ែផន�រយុទ���ស�

អភិវឌ��ន៍�តិ និងកម�វ�ធី
វ�និេ�គ��រណៈ

ែផន�រ
យុទ���ស�
�តិស�ីពី�រ
អភិវឌ��ៃបតង

អ�កជំ�ញ�រ
បេច�កេទស

េគលេដវស័ិយ និងអន�រវស័ិយ្រត�វបន
កំណតេ់នក�ុងយុទ�សា�ស�ចតុេកាណ 
និងែផនការយុទ�សា�ស�អភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ 

គេ្រមង និងគំនិតផ�ួចេផ�ើមពកព់ន័�
្រត�វបនកំណតេ់នក�ុងកម�វធិីវនិិេយគ
សាធារណៈ

គេ្រមង និងគំនិតផ�ួចេផ�ើម ែដលបនេស�ើ
េឡើង្រត�វបនកំណត ់េនក�ុងែផនការ
យុទ�សា�ស�ជាតិ ស្រមបក់ារអភវិឌ្ឍៃបតង

គេ្រមង និងគំនិតផ�ួចេផ�ើមែដលបនេស�ើេឡើង
េដាយអ�កបេច�កេទស ែដលបនពិេ្រគះ
េយបល់ជាែផ�កមយួៃនដំេណើ រការ ការប៉ន់
្របមណសកា� នុពលអភវិឌ្ឍនៃ៍បតង

រូបភាពទតី	៨	៖	មកបខណ្វិភាគវិស័យ	សមមាប់ររាយការណ៍ចុងទមកាយបនការរ្៉ាន់មបមាណសក្្ានុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

៣. អាទិភាពការអភិវឌនាឍខបតងបៅកម្ពនុជា

 បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុមតរូវរានព្យាករថាមាន្លប៉ះពាល់	
អវិជ្ជមានបំ្ុត	ដល់បណា្្ទក្សិណមបទទស	ជាមបទទសមដលអាច	
ទឆ្ើយតប	និងបន្សនុាំទៅនលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានោំងទនាះរានតិចតួច	
បំ្ុត។	ជាទូទៅការទកើនសតីតុណ្ភាព	និងទលឹកទភ្ៀងមបចាំឆ្្ំរាន	
គំរា្រកំមហង្រកទលើវិស័យទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ	និងកសិក្រ្មទៅមបទទស	
ក្រ្នុជា។	កាន់មតជាក់មសតែង	ការទកើនទ�ើងបនរយៈទពល	និងជទមរៅ	
បនទលឹកជំនន់ទៅតំបន់ដតីសណ្ទទន្ទ្រគង្គ	និងតំបន់លិចទលឹកទៅក្្រនុជា		
ក៏ដូចជាភាពរាំងស្លួតយូរអមងវងមដលប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិក្រ្ម		
ទៅភាគខាងត្បចូង	និងខាងទកើតបនអាងទលឹក	នលឹងមាន្លប៉ះពាល់ធ្ន់ធ្រ		
(Hijioka et al., 2014, Keskinen et al., 2013,MRC 2017a)។	
ជា្រួយនលឹងការមមបមបរួលោំងទនះ	 ការមសាវមជាវរានព្យាករថា		
រដូវមរាំងទៅក្រ្នុជានលឹងអូសបនា្្យទពល	និងការចាប់ទ្តែើ្រយឺតនូវរដូវ	
ខ្យល់្រូសុង	/	 រដូវវស្សា	(ទធឿន	2015,	ហុតីយ៉ូយូកាet al. 2014,		
Keskinen et al 2013)។

	 សា្្នភាពមបបទនះនលឹងកាន់មតធ្ន់ធ្របមន្្រទទៀត	ខណៈទពល	
មដលមានការសា្្បនាទំនប់វារីអគ្គិសនតីតា្រដងទទន្ទ្រគង្គ	 និង	
បដទទន្	បូករួ្រោំងទំនប់	មដលមានមសាប់	ឬកំពុងសាងសង់ទៅក្្រនុជា	
នលឹងរាំងខ្ប់្្ចូវបមា្្ស់ទតីសំខាន់របស់មតតី	ផា្្ស់បតែចូរជម្រកបនមបទភទមតតី	
មដល្រិនមតរូវបមា្្ស់ទតីជម្រក	និងកាត់បន្យលំហូរសារធាតុចិញ្ចលឹ្រ	
ទៅមខ្សទលឹកខាងទមកា្រ	(Baran	និង	Guerin, 2012,MRC 2017b)។		

លទ្ធ្លោំងទនះនលឹងប៉ះពាល់ដល់្លិតភាពមតតីទៅក្រ្នុជា	 និង	
ជតីវចម្រុះក្នុងទលឹក។	សមមាប់រយៈទពលមវង	បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	
នលឹងបទង្ក ើនទល្បឿន	 និងបង្កការគំរា្រកំមហងរួ្រោ្្ជា្រួយនលឹង	
ការសាងសង់ទំនប់	(Grumbine et al., 2012,Keskinen et al 2013, 

Orr et al. 2012; Ziv et al. 2012)។

	 ទតីបំ្ុត	មបសិនទបើការទស្សន៍ោយទនាះជាការពិត	អាកាសធាតុ	
កាន់មតស្លួតទៅក្រ្នុជានលឹងទធវើឲ្យមាន្លប៉ះពាល់ោ៉្ងធ្ន់ធ្រដល់	
សង្គ្រ	ទសដ្ឋកិច្ច	និងបរិសា្្ន។	វានលឹងទធវើឲ្យទមោះថា្្ក់ដល់សនតែិសុខ	
ទស្បៀងទៅក្រ្នុជា	ដូចជាការព្យាករពតីការធា្្ក់ចុះ្លិតក្រ្មមតតីពតី	១០	
ទៅ	២៥%	និងមានការធ្្ាក់ចុះបមន្្រទទៀត	មបមាណជា	២០-២៥%		
បន្លិតក្រ្មមតតី	 ទោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនតី	 និង	
ការធា្្ក់ចុះ្លិតក្រ្មមសូវ	 មបមាណ	២០-២៥%។	គណៈក្រ្មការ	
ទទន្ទ្រគង្គ	 (MRC) (2017b)	រានរ្៉ាន់មបមាណថា	ឥទ្ធពិលរួ្រោ្្	
បនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនតី	និងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុនលឹង	
បណា្្លឲ្យមានកងវះអាហារូបត្្រ្ភ	ក្នុងចំទណា្រមបជាជនក្រ្នុជា។	
ទលើសពតីទនះទទៀត	្លិត្លក្នុងមសុកសរុប	ទៅឆំ្្២០៤០	មតរូវរាន	
ទគរា៉្ន់សា្្នថានលឹងោបជាង	 ៩%	 (ទស្មើនលឹង	 ៣៦,២	ពាន់ោន	
ដុោ្្រអាទ្ររិក	្រកជំនួស	៣៩,៦	ពាន់ោនដុោ្្រអាទ្ររិក)	និង	
តប្រ្បច្ចនុប្បន្សុទ្ធ	 (net present values)	 បនការទនសាទ	
និងវារីអគ្គសិនតី	វានលឹងថយចុះទស្ើរមត	១៥%	និង	១%	ទរៀងោ្្	(MRC 

2017b)។

៣.១ សមត្ភាពបននាសនុា ំ
ក្នុងវិស័យបហដា្នារចនាសម្ព័ន្ធ 
និងកសិកម្
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	 មបសិនទបើមបទទសក្្រនុជាអាចទឆ្ើយតបនលឹងស្្ានភាពអាកាសធាតុ	
មបបទនះមបកបទោយមបសិទ្ធភាព	ក្រ្នុជាមតរូវចាត់វិធានការបង្្រ	និង	
សក្រ្មភាពនានា។

៣.១.១. សមត្ភាពបននាសនុាំក្នុងវិស័យកសិកម្

	 ដូចរានទរៀបរាប់ខាងទលើទនះ	 បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុបង្ក	
ការគំរា្រកំមហងោ្៉ងខំ្្ាងដល់វិស័យកសិក្រ្មទៅក្្រនុជា។	ទលើសពតីទនះ		
កំទណើនមបជាជន	 ក៏ជាសមាព្ធមដលមានរយៈទពលមវង្រួយទទៀត	
្ងមដរ។2	បនា្្ប់្រកទទៀត	 ទដើ្រ្បតីទឆ្ើយតបទៅនលឹងបញ្្មបឈ្ររួ្រ	
បនកំទណើនមបជាជន	 និងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	 មដលជំរុញឲ្យ	
កំទៅទកើនទ�ើង	ជា្ួរយនលឹងការទកើតទ�ើងញលឹកញាប់	និងទលឹកទភ្ៀងគំហុក		
វិស័យកសិក្រ្មក្រ្នុជាមតរូវទធវើការមកល្រ្ោ៉្ងខា្្ំងទលើ្លិតភាព		
(World Bank 2015)។	ោំងយុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	(ដំណាក់	
កាលទតី	៣)	និងម្នការយុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	(២០១៤-២០១៨)		
រាន្តែល់អាទិភាពខ្ស់	ក្នុងការបទង្កើន្លិតភាពកសិក្រ្ម	ថាជា	
មកបខណ្សំខាន់្រួយ	សមមាប់ការអភិវឌ្ឍទៅក្រ្នុជា។

	 បច្ចនុប្បន្ទនះ	បញ្្មបឈ្របតីមដលោក់ទងោ្្ក្នុងវិស័យកសិក្រ្ម	
ទៅក្្រនុជាគឺ៖	(១)	ការបទង្កើន្លិតភាពកសិក្រ្មមបកបទោយចតីរភាព		
ទដើ្្របតីបំទពញតា្រតម្ររូវការ	និងធានាដល់សន្រសុិខទស្បៀង	(២)	បន្សនុាំខ្លួន	
ទៅនលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមដលបណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ	និង	(៣)	កាត់បន្យការបទញ្ចញ	ឧស្មន័្្ះកញ្ចក់ទៅ
ក្នុងបរិោកាស។3	

	 កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	 (CSA)	 មតរូវរានទគទស្ើទ�ើង	
ជា្រទធ្យារាយទឆ្ើយតប	ចំទពាះបញ្្មបឈ្រោំងបតីទនះ។	កសិក្រ្មឆ្្ត	
ខាងអាកាសធាតុទផា្្តទលើការទមបើមរាស់បទច្ចកទទសកសិក្រ្ម	 មដល	
បទង្កើនទិន្្ល	និងមរាក់ចំណូលរបស់មគរួសារជនបទ	មបកបទោយ	
ចតីរភាព	ពមងលឹងស្រត្ភាពសហគ្រន៍ទដើ្្របតីបន្សនុាំខ្លួនទៅនលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ	និងកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្មន័្្ះកញ្ចក់	(Kaczan et  

al. 2013, FAO 2013)។	

	 អនុសាសន៍ខាងទមកា្រមតរូវរានទលើកទលឹកចិតតែទោយវិធានកសិក្រ្ម	
ឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	 ក្នុងការមកល្រ្្លិតភាពកសិក្រ្មមបកប	
ទោយចតីរភាពទៅក្្រនុជា។

ថណនាំ និងបកបើកោស់បបច្ចកវិទនាយាថ្ីៗ សកមប់កគប់កគង 
បករះរំាងស្ងួត ដូចជា ការែ្ល់សំបណើម្ំរនួស ឬ ការែ្ល់ទរឹកបភលែៀង 
្រំនួសសកមប់ែលិតកម្កសវូ បដើមនាបីកាត់បន្យែលបេះពាល់ 
ថដលបង្កបដាយបករះរាំងស្ងួត។

2			យូអិនទដសា	(The UNDESA 2017)	ការព្យាករមបរូរាប៊ីលតីទតចំនួនមបជាពលរដ្ឋ	សមមាប់	
រយៈទពលពតីឆំ្្២០១០	ទៅ	២០៤០	រានរ្៉ាន់មបមាណថា	មបជាពលរដ្ឋក្្រនុជាសរុបនលឹងទកើនទ�ើង	
ពតី	១៤.៤ោន	ទៅ	២០.៩ោនអ្ក	នលឹងទកើនទ�ើងចំនួន	៤៥%	ក្នុងរយៈទពល	៣០	ឆ្្ំ។		
សមាមាមតមបជាពលរដ្ឋទៅទតីមបជុំជនរំពលឹងថានលឹងទកើនពតី	១៩.៨%	ទៅ	៣០.៦%	ក្នុងរយៈទពល	
៣០	ឆ្្ំដូចោ្្	ជា្រួយនលឹងការព្យាករថាមានការធ្្ាក់ចុះសមមាប់មបជាជនជនបទ។	

3			កត់សមាគ្ល់ថា	ក្នុងឆ្្ំ២០១៤	ការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់ពតីវិស័យកសិក្រ្ម	គឺមានទំហំធ	ំ
ជាងមបទទសទវៀតណា្រ	បថ	និងឡាវ	ទធៀបនលឹងការបទញ្ចញឧស្មន័្្ះកញ្ចក់សរុប	(WRI 2018)។

4			អាចទ្រើលក្នុង	ACAIR (2016)	គទមមាងបន្សាំុមសូវ៖	លទ្ធ្លមសទដៀងោ្្មតរូវរានសទង្គតទ�ើញ	
សមមាប់ការទមបើមរាស់វិធតីសានសតែ្តែល់សំទណើ្រ	និងស្រ្លួតជំនួស៖	ទិន្្លមសូវទកើនទ�ើងពតី	
១៥%	ទៅ	២០%	ការទមបើមរាស់ទលឹកតិចជាង	៤០%	និងរានកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស័ន្ម	
្្ះកញ្ចក់មបមាណ	៥០%	ទបើទមបៀបទធៀបជា្រួយនលឹងវិធតីសានសតែបញ្ចចូលទលឹកជាបនតែ។

	 ទដើ្រ្បតីទលើកក្រ្ស់កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុទៅក្រ្នុជា		
កសិករគួរមតទទួលយកបទច្ចកវិទ្យា ត្ែលស់ទំណើ្រជំនួស	និងស្្រលួត	
ជំនួស	មដលជាបទច្ចកវិទ្យាសន្សំសំបចទលឹក	មដលកសិករអាចអនុវតតែ	
រានសមមាប់កាត់បន្យការទមបើមរាស់ទលឹកទមសាចមសពវាលមមស		
ទោយ្រិនមានការកាត់បន្យទិន្្ល។	ការ ត្ែល់សំទណើ្រ	និងស្្រលួត	
ជំនួសមានគុណស្រ្បតតែិជាទមចើនរួ្រមាន៖

១.			 	ការកាត់បន្យតម្ររូវការវិនិទោគធំៗ	សមមាប់សាងសង់មបព័ន្ធ	
ធារាសានសតែ	ការពមងតីកមបព័ន្ធធារាសានសតែជាបនតែបនា្្ប់	 និង	
ការបំផា្្ញបមពទឈើមដលអាចទកើតមាន

២.	 កាត់បន្យការទមបើមរាស់ជតី	និងសារធាតុគតី្រតី
៣.	 	បទង្កើនមរាក់ចំណូលទៅជនបទ(ជាលទ្ធ្លបនការបទង្កើន	

ទិន្្ល)។
៤.		 ការកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់

	 ទោយសារមតការ្តែល់សំទណើ្រ	និងការស្រ្លួតជំនួស្រិនមសប	
ទៅតា្រការអនុវតតែបទច្ចកទទសោំដុះមសូវជាមបបពណតី	 មដលពលឹង	
ទលើបទច្ចកទទសបញ្ចចូលទលឹកជាបនតែ	និងជាមបបពណតីទនាះ	ការទមបើមរាស់	
បទច្ចកវិទ្យាទនះរានទជាគជ័យ	គឺចាំរាច់មតរូវមានការទរៀបចំម្នការ	
ទមបើមរាស់ដតីធ្តីមតលឹ្រមតរូវ	 មដលមានការយល់មសប	 និងទផា្្តទលើ	
មបជាពលរដ្ឋ	និងការបណ្តះបណ្្ាលបុគ្គលិក្្សពវ្ ស្ាយ	មដលមាន	
ការយល់ដលឹងពតីឧបសគ្គមបបក្ នុងការអនុវតតែ។	 វ ិធតីសានសតែ្តែល	់
សំទណើ្រ	និងស្រ្លួតជំនួស	គឺមតរូវរានសាកល្បងទោយទជាគជ័យ
ទៅមបទទសទវៀតណា្រ4	 និងមតរូវរានរំពលឹងទុកថានលឹងទទួលរាន	
ទជាគជ័យទៅមបទទសក្រ្នុជា្ងមដរ	ទោយសារមបទទសោំងពតីរមាន	
សា្្នភាពមសទដៀងោ្្សំរាប់វិស័យកសិក្រ្ម	(Tran Tu 2015)។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

	 ទៅឆ្្ំ២០១៥	ករណតីសិក្សា្រួយរានទធវើទតសតែ	និងមតរួតពិនិត្យ	
មបព័ន្ធមបពលវប្បក្រ្មដំណាំមសូវ	 (SRI)	 ទៅតំបន់ដតីសណ្ទទន្ទ្រគង្គ	
ទលើទំហំដតី	៤,០០០	ហិកតា	(Tran Tu 2015)។	មបព័ន្ធមបពលវប្បក្រ្ម	
ដំណាំមសូវ	 គឺជាបទច្ចកទទស្លិតមសូវ	សមមាប់មកល្រ្ចំណូល	
របស់កសិករ	កាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់	និងបទង្កើនភាព	
ធន់ទៅនលឹងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។	មបព័ន្ធមបពលវប្បក្រ្មដំណំា	
មសូវទមបើមរាស់វិធតីសានសត្ែ តែល់សំទណើ្រ	និងស្្រលួតជំនួសសមមាប់្លិត	
ក្រ្មមសូវ	 ទដើ្រ្បតីសទម្រចរានការមគប់មគងទលឹកមបកបទោយចតីរភាព។		
លទ្ធ្លសាកល្បងរានបង្្ញពតីការទកើនទ�ើងនូវទិន្្លមសូវ		
ចទន្្ាះពតី	១៥-២០%	ការកាត់បន្យតម្ររូវការទលឹក	ការបទង្កើនកមំ្្ាងរុក្ជាតិ		
កាត់បន្យដង់សុតីទតមសូវ	 និងការកាត់បន្យហានិភ័យបង្កទ�ើង	
ទោយជំងឺ	សតវល្ិត	 និងអាកាសធាតុអាមកក់។	ការសិក្សាក៏រាន	
បទង្កើត្ងមដរនូវចង្្ក់្លិតកសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	និងរាន	
មណនាំមា៉្សុតីន្លិតកទរៅ្ដំ្ទណើរការទោយអង្្្រ	សមមាប់ជាមបភព	
ចំណូលបមន្្រ	ជំនួសឲ្យការទមបើអុស	និងធ្យចូង។	សហករណ៍កសិករ	/		
សមាគ្រកសិករគឺជាចំណុចស្ចូលក្នុងការអនុវតតែ	និងការទទួលយក		
កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	ជាការផ្្ាស់បតែចូរចំទណះដលឹង	រវាងមកសួង		
និងទតីភ្្ាក់ងរពាក់ព័ន្ធ	សហជតីពនសតែតី	អង្គការ្រិនម្រនរោ្្ភិរាល	និង	
មា្្ស់ជំនួយ	(Tran Tu 2015)។

	 មបព័ន្ធមបពលវប្បក្រ្មដំណាំមសូវ	 មតរូវរានបញ្ចចូលទៅក្នុង	
ទោលនទោរាយសំខាន់ៗ	បនវិស័យកសិក្រ្មទៅទវៀតណា្រ	និងរាន	
ពមងតីកវិសាលភាពអនុវតតែទលើប្្ដតីទំហំ	១០,០០០	ហិកតា។	លទ្ធ្ល	
វិជ្ជមានទៅមបទទសទវៀតណា្រគួរមតអាចជំរុញឲ្យការទទួលយកនូវ	
បទច្ចកទទសទនះក្នុងវិស័យកសិក្រ្មទៅក្រ្នុជា។

	 ទៅមបទទសក្រ្នុជា	ការសាកល្បងដំបូងៗោក់ទងនលឹងការ្តែល់	
សំទណើ្រ	និងស្្រលួតជំនួសក្នុង្លិតក្រ្មមសូវ	(Sandhu et al 2018)		
រានបង្្ញថា	វាអាចជួយសន្សំទលឹករានរហូតដល់	២៣%	ទបើទមបៀបទធៀប	
ជា្រួយនលឹងបទច្ចកទទសបញ្ចចូលទលឹកជាបនតែ	 និងជាមបបពណតី	 ទោយ	
ោ្្នធា្្ក់ចុះទិន្្ល	 (អ្កនិពន្ធរានរាយកាណ៍ថាទិន្្ល	
្រធ្យ្រគឺ	៣.៧	 ទតាន/ហិកតា)។5	 ពូជមសូវមបទភទ	 IR4L253	 ត្ែល់	
ទិន្្លល្ជាងពូជទ្្សងឆ្្យណាស់	ទហតុដូចទនះ	លទ្ធភាពទទួល	
រានមោប់ពូជទំទនើប	គឺជាចំណុចស្ចូល	ទដើ្រ្បតីទទួលរានទជាគជ័យ	
ពតីបទច្ចកវិទ្យា្តែល់សំទណើ្រ	និងស្រ្លួតជំនួស។	

	 ការវិភាគរបស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុតី	ADB	(២០១៤)	អំពតី	
ឧបសគ្គបន្លិតភាពកសិក្រ្មរានបង្្ញថា	មបមហល្រួយភាគបួន	
បនកសិករក្រ្នុជា្រិនមានលទ្ធភាព	ឬអាចទិញពូជមសូវ	 មដលមាន	
ទិន្្លខ្ស់។	ការសិក្សាទនះក៏រានបង្្ញ្ងមដរថា	កងវះលទ្ធភាព	
ទទួលរានមោប់ពូជមដល្តែល់ទិន្្លខ្ស់	គឺជាឧបសគ្គ្រួយក្នុង	
ចំទណា្រឧបសគ្គោំងបតីសមមាប់មកល្រ្្លិតភាពកសិក្រ្ម។	ទោយ	
សារមតវិស័យកសិក្រ្មទៅក្រ្នុជាកាន់មតរឹងមាំ	 និងមាន្លិតភាព	
កាន់មតខ្ស់	ទដើ្រ្បតីទប់ទល់នលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន	មដលបណ្្ាល		
្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	 និងទឆ្ ើយតបទៅនលឹងកំទណើន	
មបជាជន	ការសម្របសម្ររួលការទមបើមរាស់ដំណាំធន់នលឹងអាកាស	
ធាតុ	គឺជាវិធានការដ៏សក្រ្ម	និងសំខាន់្រួយ។

	 ទៅក្នុងមបទទសក្រ្នុជា	មោប់ពូជមតរូវរាន្តែល់ជាច្រ្បងទោយ	
វិទ្យាសា្្នមសាវមជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិក្រ្មក្រ្នុជា	 (Cambodia  

Agricultural Research and Development Institute ) មដលអាច	
ទឆ្ើយតបរានមតលឹ្រមតមបមហលជា	២០%	 ទៅ	២៥%	 បនតម្ររូវការ	
មោប់ពូជ	 ក្នុងឆ្្ំ២០១៣	 មតប៉ុទណាណ្ះ	 (de Carteret 2013)6។	
CARDI	 គឺភា្្ក់ងរពាក់កណា្្លសវ័យត្រួយ	 មដលជាទូទៅខវះ	
ទដើ្រទុននិងធនធានហិរញ្ញវត្នុ	ទដើ្្របតី្លិត	និងរក្សាទុកពូជមសូវ	មដល	
្តែល់ទិន្្លខ្ស់	 មដលមានតម្ររូវការខ្ស់	 (ADB 2014,	World 

Bank 2015)។

	 អនុទោ្រតា្រអនុមកលឹត្យបនការមគប់មគងមោប់ពូជ	និងច្បាប់សតែតី	
ពតីការបង្្ត់ពូជរុក្ជាតិឆំ្្២០០៨	មដលបទម្រើដល់មគប់មគងការ្លិត	
មោប់ពូជ	ការជួញដូរ	 ការនាំចូល	ការនាំទចញ	 និងការមគប់មគង	
គុណភាព	គឺមានការលំរាកណាស់	ទមពាះអនុមកលឹត្យមានចំណុចជា	
ទមចើន	្រិនមានការកំណត់ច្បាស់ោស់	 (ADB 2014)។	អនុមកលឹត្យ	
ោំងទនាះ	្ិរនមាននិយ្រន័យអំពតីអនុទោ្រភាព	និងបទោ្្នសមមាប់	

5			ទិន្្ល្រធ្យ្រ	៣.៧	ទតាន	ក្នុងដតី្រួយហិកតា	មតរូវរានរាយការទោយអ្កនិពន្ធ	(Sandhu et  

al 2017)។
6 		ទិន្ន័យរបស	់CARDI (2011)	បង្្ញថា	អាច្្គត់្្គង់រានមតលឹ្រមត	៥%	ប៉ុទណាណ្ះ	បនតម្ររូវការ	
មោប់ពូជមសវូសរុប	ក្នុងឆ្្ំ២០១១។	ភាគរយទនះមតរូវរានគណនាម្្កទលើទលខ	មដល	
ការិោល័យ	CARDI និង	FAO	រាយរាយការក្នុងឆំ្្២០១១។	CARDI	រានរាយការថាមោប់ពូជ	
មដលមានក្នុងឆ្្ំ២០១១	គ	ឺ៣,៤២៥	ទតាន	រួ្រោំងមោប់ពូជមដលរានបញ្្ក់	ទហើយ		

សកមបសកមរួលការបកបើកោស់ដំណំ�ន់នរឹងអាកាសធាតុ  
ក្នុងវិស័យកសិកម្ បដាយបន្ធធូរបន្យការរឹតបន្រឹងបលើការនាំចូល 
ករប់ពូ្រ ថដល�ន់នរឹងអាកាសធាតុ ដូចជាពូ្រកសូវបែនាសងៗ 
របស់វិទនាយាសា្នានកសាវកជាវកសូវអន្រជាតិ (IRRI)។

និងមោប់ពូជ្រូលោ្្ន។	្លិតក្រ្មមសូវសរុបចំនួន	៨.៧៨	ោនទតាន	តម្ររូវឲ្យមានមោប់ពូជ	
ចំនួន	៧០,២៣២	ទតាន	ក្នុងអមតាទមបើមរាស់	២០	គតី�ចូមកា្រ	ក្នុងដតី្រួយហិកតា	(FAO 2018)		
ទនះមានន័យថា	CARDI	មានស្រត្ភាព្្គត់្្គង់រានមត	៤.៨%	ប៉ុទណាណ្ះ	បនតម្ររូវការមោប់ពូជ	
មសូវសរុប។	កត់សមាគ្ល់ថា	មានកសិករជាទមចើន	រានមថរក្សាមសូវរបស់ខ្លួនទុកទធវើជាមោប់ពូជ		
សមមាប់ឆំ្្បន្្ាប់។	ក៏បុ៉មនតែ	មោប់ពូជមសូវោំងទនះ	មបមហលជាមោប់ពូជជាមបបពណតីរបស់ពួកទគ។		
សមាមាមតកសិករទមបើពូជមសូវ្តែល់ទិន្្លខ្ស់មដល្្គត់្ ្គងទ់ោយ	CARDI	ឬ	ការនាំចូល	
ទមរៅ្្ចូវការ	ទបើទមបៀបទធៀបទៅនលឹងកសិករមដលរក្សាមោប់ពូជមសូវជាមបបពណតី
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្លិតករមដលពាក់ព័ន្ធទនាះទទ។	ជាលទ្ធ្លមានឱនភាព្លិតករ	
មោប់ពូជមសូវក្នុងមសុក	 មដលរានចុះបញ្ជតី	 និងភា្្ក់ងរមគប់មគង	
ការមចកចាយមោប់ពូជនាំចូល។	 ទលើសពតីទនះទទៀត	 បទប្បញ្ញតតែិបន	
ទត្ី ស្ារជតី	និងថា្្ំសមា្្ប់សតវល្ិត	្រិនសូវមានការអភិវឌ្ឍ	 មដលជា	
ទហតុនំាឲ្យមានការោក់ស្្ាកសញ្្	និងការមចកចាយជតីគតី្រតី	និងថំ្្ា	
សមា្្ប់សតវលិ្ត	 មដលមានគុណភាពអន់ោ្៉ងទមពាងមពាត	 (CDRI 

2013)។

	 ទដើ្រ្បតីសម្របសម្ររួលការទទួលរានមោប់ពូជមដលធន់នលឹង	
អាកាសធាតុទោយទជាគជ័យ	 ចាំរាច់មតរូវមានការបន្ធចូរបន្យ	
ការរឹតត្បិតទលើការនាំចូលមោប់ពូជ។	ការរឹតត្បិតការនាំចូលមោប់ពូជ	
បច្ចនុប្បន្ទនះ	កំពុងោក់កំហិតទលើការវិនិទោគរបស់វិស័យឯកជន	
ក្នុងវិស័យមោប់ពូជទនះ	(World Bank 2015)។	ទលើសពតីទនះទទៀត	
ទំនាក់ទំនងជា្រួយកសិករ	និងពាណិជ្ជករទៅក្នុងមបទទសជិតខាង	
របស់មបទទសក្្រនុជា	គឺមានសារៈសំខាន់ខំ្្ាងណាស់	ដល់ការ្្សពវ្ ស្ាយ		
និងការទទួលយកមោប់ពូជ។	ភាគទមចើនបនមោប់ពូជមសូវ	មដលមបទសើរ		
គឺមានមបភព្រកពតីការសិក្សាមសាវមជាវ	និងការអភិវឌ្ឍរបស់មបទទស	
ទវៀតណា្រ	និងបថ។7	ធនាោរពិភពទោក	(2015)	រានកត់សមាគ្ល់ថា		
វិស័យកសិក្រ្មក្រ្នុជាអាចទទួលរាន្លមបទោជន៍ពតីលទ្្ធ លបនការ	
សិក្សាមសាវមជាវរបស់មបទទសជិតខាងពតីទមពាះមបទទសោំងទនះមាន	
ចរិតលក្ណៈទអកូ�ចូសុតី	 និងចំណង់ចំណូលចិតតែទតី្្សារមបហាក	់
មបមហលោ្្។	ឧោហរណ៍	ពូជមសូវថ្មតីៗ	្រួយចំនួន	 មដលមតរូវរាន	
អភិវឌ្ឍក្នុងមបទទសទវៀតណា្រអាចយក្រកោំដុះទៅក្រ្នុជា	ទោយ	
្រិនចាំរាច់មានការវិនិទោគទលើការមសាវមជាវ	 ឬ	 ការបទង្កើនពូជ	
ទនាះទទ។

	 ទដ ើ្រ ្ ប តីបទញ្ចៀសការទជារជន់ទ តី្ ្សារទោយមោប់ព ូជមសូវ	
គុណភាពអន់	និងតប្រ្ោប	និងការរាលោលបនមបទភទសតវល្ិត	
ការបន្ធចូរបន្យការរឹតបនតែលឹង	 ការនាំចូលគួរមតរូវរានអនុវតតែជា្រួយ	
នលឹងការបទង្កើត	 និងអនុវតតែបទោ្្នគុណភាពសមមាប់មោប់ពូជ	
នំាចូល។	ទោះបតីក្រ្នុជាទទួលរានមបទោជន៍ជាទមចើន	ពតីការនាំចូល	
មោប់ពូជ	មដល ត្ែល់ទិន្្លខ្ស់ពតីមបទទសទវៀតណា្រ	និងមបទទសបថ	
ក៏ទោយការមតរួតពិនិត្យគុណភាព	គឺជាការចាំរាច់។	ឧោហរណ៍	
ស្រត្ភាពមតរួតពិនិត្យ	និងការមគប់មគងគុណភាពមានកម្រិតទៅ	
ថា្្ក់ទខតតែ	 និងថា្្ក់មសុក	 ក្នុងមបទទសទវៀតណា្រ	 រួ្រ្្សំនលឹងការ	

7			មបទទសោំងពតីរ	គឺទវៀតណា្រ	និងបថ	មានបទប្បញ្ញតតែិ	សមមាប់មតរួតពិនិត្យគុណភាពមោប់ពូជ	
មសូវ។	 មោប់ពូជមសូវក្នុងមបទទសបថ	 មតរូវរានអភិវឌ្ឍន៍ទ�ើងទោយនាយកោ្្នដំណាំមសូវ		
(បនមកសួងកសិក្រ្ម	និងសហករ)	និងមកុ្រហ៊ុនឯកជន្លិតពូជមសូវ។	មោប់ពូជមសូវ	 មដល	
អភិវឌ្ឍន៍ទោយនាយកោ្្នដំណាំមសូវ	 គឺមតរូវមសបទៅតា្របទោ្្នគុណភាព	(មដលរាន	
ចុះបញ្ជតីជា្រួយអង្គការ	FAO	ជាកូដបទោ្្នមសូវ)	និងមតរូវរានសាកល្បងរួចរាល់ទហើយ។		
មកុ្រហុ៊ន្លិតមោប់ពូជមសូវឯកជនមតរូវមសបទៅតា្របទោ្្នគុណភាពមោប់ពូជ	មដលកំណត់	
ទោយមកសួង។	 មោប់ពូជមសូវរបស់ពួកទគមតរូវរានចាត់ថា្្ក់ថា	 រានបញ្្ក់ថា	 ប៉ុមនតែ្រិន	
តម្ររូវឲ្យទធវើការសាកល្បងទ�ើយ។	ការអនុវតតែទោយច្បាស់ោស់	និងបចដន្យបនការចុះបញ្ជតី		
និងទចញវិញ្្បនបមតពូជមសូវ	 គឺរានបទង្កើនកម្រិតទជឿជាក់ទលើការ្លិតមោប់ពូជមសូវបថ		
ទបើទោះជា្រិនមានការកត់មតាអំពតីគុណភាពបន	 មោប់ពូជមសូវមដលនាំចូលទៅក្រ្នុជាកតែតី		

សម្របសម្ររួល្ិរនល្រវាង្រជ្ឈ្រណ្លមសាវមជាវ	និងអ្កមចកចាយ	
មោប់ពូជ	 រានបណា្្លឲ្យមានការ្្គត់្្គង់មគប់ពូជ	 មដលមាន	
គុណភាពអន់	(Dung 2013)។

	 ចុងបញ្ចប់	 មកសួងកសិក្រ្ម	 រុកា្្មបមាញ់	និងទនសាទនលឹងមតរូវ	
សម្របសម្ររួលជា្រួយការិោល័យបទោ្្នសមា្្រកសិក្រ្មនាយក	
ោ្្នទក្សមតសានសតែ	និងមកល្រ្ដតីកសិក្រ្ម	និងវិទ្យាសា្្នមសាវមជាវ	និង	
អភិវឌ្ឍន៍កសិក្រ្មក្រ្នុជា។	ការសម្របសម្ររួលទនះ	គឺជាជំហានចំារាច់		
និងសំខាន់្រួយក្នុងការទលើកក្រ្ស់	និងអនុវតតែច្បាប់មគប់មគងវិស័យ	
កសិក្រ្ម	 ទោយរួ្រោំងការ្តែល់លទ្ធភាពទទួលរានមោប់ពូជ	មដល	
្តែល់ទិន្្លខ្ស់	និងធន់នលឹងអាកាសធាតុ។

៣.១.២. សមត្ភាពបននាសាំុរបស់បហដា្នារចនាសម្ព័ន្ធ

	 ការទឆ្ើយតបទៅនលឹងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុតម្ររូវឲ្យមាន	
សក្រ្មភាពពតីរមបទភទ។	ទតី្រួយ	ចាំរាច់មតរូវកាត់បន្យការបទញ្ចញ	
ឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់	 ទដើ្រ្បតីកាត់បន្យបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។		
ទតីពតីរ	សង្គ្រោំង្រូលមតរូវមតបន្សនុាំខ្លួនទៅនលឹង្លប៉ះពាល់	មដល្រិន	
អាចទចៀសវាងរាន	បណ្្ាល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	ទោយសារ	
ការបទញ្ចញឧស្មន័្្ះកញ្ចក់នាទពលអតតីតកាល	បច្ចនុប្បន្	និងនាទពល	
អនាគត	 (E Co 2016)។	 ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 មដលមានភាពធន់	
មានសារៈសំខាន់ខំ្្ាងណាស់	សមមាប់បន្សនុាំខ្លួនជា្ួរយនលឹង្លប៉ះពាល់	
អាកាសធាតុមដលកំពុងទកើតមាន។

	 ការពមងលឹងភាពធន់បនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 គឺជាសមាសធាតុ	
សំខាន់្រួយ	ក្នុងការបទង្កើនស្រត្ភាពបន្សនុាំខ្លួនរបស់មបទទសក្រ្នុជា		
ទៅនលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាស	
ធាតុ។	 ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធមដលមគប់មជុងទមជាយ	និងអាចទុកចិតតែ	
រានអាចជំរុញសក្រ្មភាពទសដ្ឋកិច្ច	និងការអភិវឌ្ឍ។	ទហោ្្រចនា	
ស្រ្័ន្ធធន់នលឹងអាកាសធាតុធានាដល់លទ្ធភាពទទួលរានទសវាក្រ្ម	
ជា្ូរលោ្្នមបកបទោយស្រធ្រ៌ក្នុងទពលអនាគត	ដូចជា	ការអប់រំ		
សុខភាព	និងឱកាសការងរកាត់បន្យការមបឈ្រជា្ួរយការបំពុល		
និងជំងឺ។	(Vallejo	និង	Mullan 2017, NCE 2016)។

(AgConAsia Agriculture Consulting (2017)៖	សទង្បច្បាប់សតែតីពតីពូជមសូវទៅមបទទសបថ		
ចិន	និង	ឥណ្្ា)។	ទៅមបទទសទវៀតណា្រ	មកសួងកសិក្រ្ម	និងការអភិវឌ្ឍជនបទ	(ទវៀតណា្រ)		
រានទចញបទប្បញ្ញតិឲ្យមានការចុះបញ្ជតីមោប់ពូជ	និងមតរួតពិនិត្យគុណភាពមោប់ពូជមសបទៅ	
តា្រមកលឹត្យ្រួយចំនួនទលើវិស័យកសិក្រ្ម	 រួ្រមាន	មកលឹត្យទលខ	៧/១៩៩៦	សតែតីពតីការមគប់មគងមោប់	
ពូជដំណាំ	និងទសចកតែតីសទម្រចចិតតែទលខ	៦៦/២០០៤	សតែតីពតីបទប្បញ្ញតតែិ	និងការទទួលសាគ្ល់	
មោប់ពូជ	មដលមតរូវរានមកសម្ររួលទហ្សទណទិក	(GMO)។	Dung (2013)	រានកត់សមាគ្ល់ថា	
មានមកុ្រហ៊ុនមោប់ពូជអនតែរជាតិចំនួន	៨	្រជ្ឈ្រណ្លមសាវមជាវមោប់ពូជទវៀតណា្រចំនួន		
១៨	និងមានសកលវិទ្យាល័យចំនួន	៦	មដលរាននិងកំពុងទធវើការអភិវឌ្ឍ	សាកល្បង	និងទចញ	
វិញ្្បនបមតមោប់ពូជ។	
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

8		គណៈក្រ្មការទទន្ទ្រគង្គ	(2017c)	រានរា៉្ន់មបមាណថា	ការសាងសង់ទំនប់ម្្កខាងទលើ	
រានបង្កជា	(១)	ការទកើនទ�ើងមបមហល១០០%	បនការខូចខាតមបចាំឆ្្ំ	មដលបណ្្ាល	
្រកពតីទោយទលឹកជំនន់ក្នុងទសណារីយ៉ូបនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ្រធ្យ្រ	និង	(២)	មានការ	
ទកើនទ�ើងមបមហល	៤០០%	បនការខូចខាតមបចាំឆ្្ំ	មដលបណា្្ល្រកពតីទលឹកជំនន់ក្នុង	
ទសណារីយ៉ូបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុទសើ្រ។

	 បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុនលឹងមានឥទ្ធិពលទលើមគប់ទិដ្ឋភាព	
បនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធទៅក្រ្នុជា	រួ្រោំង	ថា្រពល	ការដលឹកជញ្ជចូន	និង	
ទលឹក។	ការទកើនកទរៅ្្មដលរានព្យាករ	និងកំទណើនបនភាពញលឹកញាប់	
បនទមោះទលឹកជំនន់ធំៗ	នលឹងគំរា្រកំមហងដល់មបតិបតតែិការបនបណា្្ញ
ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 មដលនលឹងនាំ្រកនូវការរាត់បង់្លមបទោជន៍
ទសដ្ឋកិច្ច	និងសង្គ្រោ៉្ងសន្ធលឹកសនា្្ប់។	មបជាជនមកតីមក	និងងយ	
រងទមោះបំ្ុតមតរូវរានទគព្យាករថា	នលឹងមបឈ្រជា្ួរយ្លប៉ះពាល់	
ោំងទនះទមចើនជាងទគបំ្ ុត	(Vallejo	និង	Mullan 2017)។

	 ការបទង្ក ើនភាពធន់បនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធតម្ររូវឲ្យមានការ	
ពិចារណាជាសំខាន់អំពតី្លប៉ះពាល់	 មដលបណា្្ល្រកពតីបមម្រ	
បម្ររួលអាកាសធាតុ	ក្នុងការកសាងម្នការ	ការរចនា	សាងសង់	
មថោំទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 ម្្កថា្រពល	ព័ត៌មាន	ទូរគ្រនាគ្រន៍		
ការដលឹកជញ្ជចូន	និងវិស័យទលឹក	(DEFRA 2011)។	ការសទម្រចចិតតែអំពតី	
ទតីតំាង	ការសាងសង់	និងមបតិបតតែកិារទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ	 ត្ែល់ជាឱកាស	
្រួយ	 សមមាប់កាត់បន្យភាពងយរងទមោះ	 ទលើធនធានរូបវនតែ	
មដលបណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។	 ការមកល្រ្	
ភាពធន់នលឹងអាកាសធាតុរបស់ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធថ្មតី	ឬទហោ្្រចនា	
ស្រ្័ន្ធមដលមានមសាប់អាចសទម្រចរាន	តា្ររយៈវិធានការជាទមចើន		
រួ្រមាន	 វិធានការវិសវក្រ្មសំណង់សុតីវិល	 “រឹង”	 រហូតដល់វិធានការ	
“ទន់”	 ដូចជា	ការមកមមបទម្្ាប់បនការមថោំ	ឬការមចករំមលកព័ត៌មាន		
(Vallejo	និង	Mullan 2017)។	សារៈសំខាន់បនការសទម្រចចិតតែ		
នាទពលបច្ចនុប្បន្ទលើការរចនា	ទតីតាំង	និងមបតិបតតែិការទហោ្្រចនា	
ស្រ្័ន្ធទៅក្រ្នុជា	គឺ្ិរនអាចមតរូវរានរំលងទនាះទទ។	វាច្បាស់ណាស	់
ថាការសម្រចចិតតែម្្កទោលនទោរាយនាទពលបច្ចនុប្បន្នលឹងកំណត់	
ភាពធន់បនទហោ្្រចនាស្័្រន្ធរបស់មបទទស	និងទំហំវិនិទោគនាទពល	
អនាគត	សមមាប់ជាដំទណាះមសាយដល់ពិភពទោក្ួរយ	មដលទទួល	
រង្លប៉ះពាល	់មដលបណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។

 NCE	(២០១៦,	ទំ.	៣៧)	សង្កត់ធ្ន់ទលើការពមងលឹង	និងការបន្សនុតី	
មកបខណ្ទោលនទោរាយ	និងស្រត្ភាពស្្ាប័ន	គឺមានសារៈសំខាន់		
សមមាប់ ត្ែល់លក្ខណ្អំទណាយ្លដល់ការវិនិទោគ	(ោំងឯកជន		
និងសាធារណៈ)	 ទដើ្្របតីកសាងគទមមាង	 មដលអាចអនុវតតែរាន	និង	
មានចតីរភាព	កាត់បន្យចំណាយមបតិបតតែកិារបនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	
មដលធន់នលឹងអាកាសធាតុ	 និងកាត់បន្យចំណាយសមមាប់	
ដំទណាះមសាយនាទពលអនាគត។

	 ទដើ្្របតីពមងលឹងភាពធន់បនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធទៅក្្រនុជា	ខាងទមកា្រ	
ទនះ	គឺជាសក្រ្មភាព្ួរយចំនួន	មដលមតរូវរាន្្រល់ជាអនុសាសន៍៖

បបង្កើត និងអនុវត្បទដា្នានសកមប់ការសាងសង់ែលែធូវ  
និងបហដា្នារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាសស្ បដើមនាបីពកងរឹងភាព�ន់ទល់នរឹង 
បថកមបកមរួលអាកាសធាតុ។

	 ម្នការយុទ្ធសានសតែជាតិសតែតីពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	(២០១៤-
២០៣០)	រានល្រ្ិតថា	្្ចូវថ្ល់	 និងមបព័ន្ធធារាសានសតែគួរទផា្្ត	
ជាច្រ្បងទលើបទោ្្នបនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ។	 ចំណុចទនះមសបោ្្	
ទៅនលឹងអនុសាសន៍របស់អ្កជំនាញបទច្ចកទទស	មដលមតរូវរានសម្្ាសន៍	
សមមាប់ររាយការណ៍ទនះ។	ទៅទពលអនាគតការរចនាទហោ្្រចនា	
ស្័្រន្ធធន់នលឹងអាកាសធាតុ	មតរូវមតទូលំទូោយ	និងមគប់មជុងទមជាយ។		
ទតី្រួយ	វាមតរូវបញ្ចចូលវិធានការរចនា	ទដើ្្របតីធានាថា	ទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ	
ោំងទនាះអាចទប់ទល់នលឹងទលឹកជំនន់ពាក់ព័ន្ធនលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ។	វិធានការរចនាមបបទនះនលឹងតម្ររូវឲ្យមានការវាយតប្រ្	
ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធមដលមានមសាប់	 និងកំណត់អតតែសញ្្ណបន	
កងវះខាតមដលមានទៅក្នុងរចនាស្រ្័ន្ធ្្ចូវ។	្្ចូវជនបទនលឹងមតរូវការ		
ការយកចិតតែទុកោក់បំ្ុត។	ទតីពតីរ	មបព័ន្ធធារាសានសតែ	និងមបព័ន្ធបង្ចូរទលឹក	
នលឹងមតរូវសាងសង់ទៅក្ នុងតំបន់ងយរងទមោះទោយទលឹកជំនន	់	
ទដើ្រ្បតីមគប់មគងទលឹកហូរដ៏ទមចើនពតីស្លឹង	ទទន្	និងមមពក។

	 បទោ្្ន	 និងការសាងសង់្្ ចូវថ្ល់ធន់នលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុទៅក្រ្នុជា	 ោក់ទិននលឹងបញ្្ឆ្ងមពំមដន	 មដល្រិន	
អាចទោះមសាយមតឯកឯងរានទទ។	 ការរចនា្្ចូវថ្ល់មដលមាន	
ភាពធន់	 ចាំរាច់មតរូវយកចិតតែទុកោក់ពតីចំនួនបនការសាងសង	់	
និងមបតិបតតែិការទំនប់វារីអគ្គិសនតី	 ទៅម្្កខាងទលើក្នុងមបទទសឡាវ	
និងចិន	មដលមានឥទ្ធិពល្រកទលើលំហូរទទន្ទ្រគង្គ	និងទលឹកជំនន់	
ទៅក្រ្នុជា។	ទំនប់វារីអគ្គសិនតីមានឥទ្ធពិលទលើលំហូរទទន្	កាត់បន្យ	
ការខូចខាតោក់ទងនលឹងទលឹកជំនន់ធ្រ្មជាត	ិ(មបមហល	៤០%)	ប៉ុមនតែវា	
ក៏អាចបទង្កើតជាទលឹកជំនន់	“បទង្កើតទោយ្រនុស្ស”	 (MRC 2017c)។		
ដូទច្ះការខូចខាតបណា្្ញ្្ចូវ/ការកាត់ផា្្ច់្្ចូវ	 ទកើតទ�ើងទោយសារ	
ការរួ្របញ្ចចូលោ្្បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	និងទំនប់ទលឹកទៅតា្រ	
ទទន្ទ្រគង្គម្្កខាងទលើ។8
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តារាងទី១៖ ការចំណយោ៉នាន់កបមណជាម�នាេមកបចំាឆ្នាបំលើការេូចខាត ថដលបណ្នាលមកពីទរឹក្ំរនន់ ចំណយវិនិបយាគសកមប់ការពារទរឹក្ំរនន់  
និងែលកបបយា្រនខ៍នការការពារទរឹក្រំនន់បៅកម្ពនុជា

ការការពារទរឹក្ំរនន់ (១:១០ ឆ្នាំ) ការេូចខាតជាម�នាេមកបចាំឆ្នាំ (ោន ដុោ្នារ) ការវិនិបយាគ 
កបចំាឆ្នា ំ

សកមប់ការពារ 
ទរឹក្ំរនន់

ែលសរុប 
កបចំាឆ្នាំរ្នានការការពារ មនការការពារ

ចំហាក កសិក្រ្ម ទតីមបជំុជន សរុប សរុប

ទំនប់	២ ៣.៩ ២១.៦ ២៥.៥ ២.១ ០.៣ ២៣.១

ទំនប់	១១ ៣.៩ ២១.៧ ២៥.៦ ២.២ ២០.៣ ៣.២

ទំនប់	១១	+	បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុទសើ្រ ៩.១ ៤៤.០ ៥៣.១ ៥.៥ ៣៩.០ ៨.៧
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9			្ លសរុបមបចំាឆំ្្មតរូវរានគណនាទោយយក	ការខូចខាតជា្រធ្យ្រមបចំាឆំ្្	(ោ្្នការការពារ)		

ដក	ការខូចខាតជា្រធ្យ្រមបចាំឆ្្ំ	(មានការការពារ)	ដក	ការចំណាយទលើការការពារ	

មបចាំឆ្្ំ។	កំណត់សមាគល្់៖	ទោកបណ្ិតនហ្គតីន	( Green )	រានសង្កត់បញ្្ក់ថា	ការរា៉្ន់	

មបមាណទនះ	គមឺ្្កទលើទិន្ន័យ្រិនមគប់មជងុទមជាយមដលោ្រោរឲ្យមានបច្ចនុប្បន្ក្រ្ម		

ទដើ្្របតីដលឹងកានម់តច្បាស់អំពតីការរា៉្ន់មបមាណទលើការចំណាយ	និង្លទទួលរាន។		

(Dr. Anthony Green, personal communication. 2018).

10			ឧប្បតតែទិហតុក្នុងរយៈទពល	១០ឆំ្្	មានមបរូរាបី៊លតីទតទស្មើ	ឬ	ទលើសពតី	០.១	ឬ	១០%	ពតី្ួរយឆំ្្ទៅ	

្រួយឆ្្ំ។	សារៈសំខានប់នការកំណត់ទពលទវោបនការមត�ប់្រកវិញបនមពលឹតតែិការណ៍ទលឹកជំនន់	

្រិនម្រនសមមាប់កំណត់ចទនា្ះ្មបហាក់មបមហលោ្្ទទ។	្្នុយទៅវិញវាគឺសមមាប់ទមបៀបឲទធៀប	

លទ្ធភាពបនមពលឹតតែិការណ៍ទលឹកជំននទ់្្សងៗោ្្សមមាប់ទោលបំណងបនការវិភាគអំពតីហានិភ័យ	

ទមោះទលឹកជំនន	់(ការការពារទលឹកជំនន់	(DSD 2017))។

	 បច្ចនុប្បន្	 ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ្្ចូវថ្ល់ទទួលរង្លប៉ះពាល់	
ោ្៉ងខំ្្ាង	ទោយសារកងវះខាតបទច្ចកវិទ្យាទំទនើប	និងការបំទពញការងរ	
របស់ក្រ្មករ	មដលោ្្នការបណ្តះបណ្្ាល	និងោ្្នការមតរួតពិនិត្យ។	
្្ចូវថ្លទ់ៅក្រ្នុជា	៧០%	មតរូវរាន ត្ែល់្ូរលនិធិទោយវិនទិោគិនចិន		
មដលទផា្្តទលើវិធតីសានសតែកាត់បន្យចំណាយទលើការសាងសង់។		
វិធតីសានសតែោំងទនះ	រួ្រមាន	ការោក់មសោប់ទសតែើងបនកំទទចថ្ម	មដលមតរូវ	
រានបិទជា្រួយនលឹងទរៅស៊ូថ្ល់មអ៊សា្្ល់ថ៍	(asphalt ) (Spiess 2017)។  

វិធតីសានសតែកសាងមបបទនះមានគុណភាពអន់	ទហើយងយនលឹងខូចខាត	
ទោយសារអាកាសធាតុ	ទហើយវាកាន់មតធ្ន់ធ្រមថ្រទទៀត	ទោយសារ	
បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។	 ទដើ្រ្បតីទប់ទល់នលឹងទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	
ដ៏ទន់ទខ្សាយោំងទនះ	រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជាគួរមតបទង្កើត	និងអនុវតតែន៍	
បទោ្្នសាងសង់្្ចូវថ្ល់	 ទដើ្រ្បតីពមងលឹងភាពធន់របស់ថ្ល់ចំទពាះ	
បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។	ការការពារស្រមសបសមមាប់ទលឹកជំនន់		
ោ្រោរឲ្យមានការសាងសង់្្ចូវថ្ល់ក្នុងក្រ្ស់ស្រមសបទលើស	
ពតីឧប្បតតែទិហតុទលឹកជំនន់	១០	ឆំ្្។	ការការពារទលឹកជំនន់្្ចូវថ្ល់	មដលធន	់
នលឹងអាកាសធាតុ	និងការពមងលឹងមបព័ន្ធធារាសានសតែកាត់បន្យសំណលឹក	
មចាំងទទន្	 កាត់បន្យការរាត់បង់ដតីកសិក្រ្ម	 និងកាត់បន្យការ	
បតែចូរទតីតាំងសហគ្រន៍	និងការរាត់បង់ជតីវិត។

	 គណៈក្រ្មការទទន្ទ្រគង្គ	 (MRC 2017c)	រានរា៉្ន់សា្្នថា		
ការចំណាយខាងទសដ្ឋកិច្ច	 ទោយសារការខូចខាតទោយទលឹកជំនន់		
(ការខូចខាតជា្រធ្យ្រមបចាំឆ្្ ំ	 AAD)	 និងការចំណាយទលើ	
ការវិនិទោគសមមាប់ទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ	ទដើ្្របតីទប់ទល់នលឹងការខូចខាត	
ោំងទនះ	 ស្ិតទមកា្រចំហាកទ្្សងៗោ្្	 សមមាប់មបទទសក្រ្នុជា។	
្លសរុប	គឺជាភាពខុសោ្្រវាងការចំណាយទសដ្ឋកិច្ច	មដលទចៀសវាង	
ពតីទលឹកជំនន់	 (ទពាលគឺ	ការខូចខាតជា្រធ្យ្រមបចាំឆ្្ំ	 ទោយោ្្ន	
ការការពារ	ដកនលឹង	ការខូចខាតជា្រធ្យ្រមបចាំឆ្្ំ្រធ្យ្រទោយមាន	
ការការពារ)	និងការវិនិទោគចំារាច់	សមមាប់ពមងលឹងទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ	
របស់មបទទស។	យកឧោហរណ៍បនទលឹកជំនន់ក្នុងរយៈទពល	១០ឆ្្1ំ0		
្លមបទោជន៍ទសដ្ឋកិច្ចពតីការការពារទលឹកជំនន់	គឺមានទំហំធំជាង	
ការចំណាយវិនិទោគ	ក្នុងទសណារីយូ៉នតី្ួរយៗ	(ទ្រើលតារាងទតី	១)។11

11			ការវិភាគរបស់គណៈក្រ្មការទទន្ទ្រគង្គរានពិចារណាទលើទសណារីយ៉ូចំនួន	៤	ទ្្សងោ្្	មដល	
មានចំនួនទំនប់ខុសៗោ្្	មដលរានសាងសង់តា្របទណ្្ាយទទន្ទ្រគង្គ	មព្រោំង្លប៉ះពាល់	
ពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុមដលរានរ្៉ាន់មបមាណ។	ទសណារីយូ៉មដលមានទំនប់	២	និង	
ទំនប់	១១	រួ្របញ្ជចូលោំងពមងតីកកសិក្រ្មទៅក្្រនុជា។	ចំណាយទកើនទ�ើងទលើការការពារមតរូវរាន	
រា៉្ន់មបមាណសមមាប់ទំនប់ោំង	១១	សំទៅដល់ភាពចាំរាច់	ក្នុងការបទង្កើនកិច្ចការពារ	
មចាំងទទន្	ទោយសារការកករងទៅតា្រទទន្ទ្រគង្គ។	ការខូចខាតជា្រធ្យ្រមបចំាឆំ្្	ចទន្្ាះ	
រយៈទពល	១០ឆំ្្	មដលបណ្្ាល្រកពតីទលឹកជំនន់មត្ួរយមដលអូសបន្្ាយក្នុងរយៈទពល	១០ឆំ្្។		
ការវិនិទោគការពារទលឹកជំនន់មបចាំឆ្្ំឆ្នុះបញ្្ំងពតីការចំណាយទលើការវិនិទោគសរុប		
ទដើ្រ្បតីទប់ទល់នលឹងទមោះទលឹកជំនន់	១០	ឆ្្ំ	មដលអូសបនា្្យក្នុងរយៈទពលជាង	១០	ឆ្្ំ។	
កំណត់សមាគ្ល់៖	្លសរុបមបចាំឆ្្ំ	គឺោបខា្្ំង	សមមាប់ការការពារទលឹកជំនន	់មដលរានទកើត	
ទ�ើងទលើសពតី	២០	ឆ្្ំ	(MRC 2017c, Olsen et al. 2015)។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

12			de Silva et al. (2013)	រានសន្ិោ្្នថា	អំ�នុងទពលបទង្កើតបទោ្្នម្នការ	សាងសង់		
និងមបតិបតតែិការ	មដលទឆ្ើយតបទៅនលឹងការព្យាករណ៍បមម្របម្ររួលអាកាសធាត	ុគឺមាន	
សារៈសំខាន់បំ្ុត	សមមាប់ទទួលរាន	មបព័ន្ធធារាសានសតែមដលមានមបសិទ្ធភិាព	សំខាន់ណាស់	
មដលមតរូវទទួលសាគ្ល់ថា	ការវិនទិោគទលើធារាសានសតែ	ក៏ពលឹងអាមសយ័ទលើការវិនទិោគក្នុង	
វិស័យទ្្សងទទៀតមដរ។	ការវិនទិោគោំងទនាះ	រ្ួរមាន	ការ្តែល់	លទ្ធភាពទទួលរាន	និង	
ការបទង្កើនការទមបើមរាស់ជតីមដលមានភាពទជឿជាក់	និងគុណភាព	ជា្ួរយនលឹងមោប់ពូជមដលមាន	

	 ទបើសិនជាវាមបបហ្លឹង	ការមកល្រ្ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ្្ចូវថ្ល់គឺ	
ទៅ្រិនោន់មគប់មោន់ទ�ើយ។	ទោលនទោរាយក៏នលឹងមតរូវទឆ្ើយតប	
ចំទពាះការពិត្រួយមដលថា	មគរួសារក្រ្នុជាចទនា្្ះពតី	៦៥%	-	៩០%	
រានជួបមបទះនូវការខូចខាត	ទោយសារទលឹកជំនន់ចទន្្ាះពតីឆំ្្២០១០		
ដល់ឆ្្ំ២០១៤	ទហើយ	៥០%	បនមគរួសារោំងទនះ	រានរាយការណ៍
ថាមតរូវរានជាប់ោំងទោយោ្្ន្្ចូវទចញចូល	 ោ្្នទលឹកទមបើមរាស់	
រហូតដល់ជាង្រួយសរា្្ហ៍	 ទហើយទទួលរងនូវ្លលំរាក	មដល	
បណា្្ល្រកពតីការខូចខាតទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធយូរអមងវង	 (MRC 

2015)។	មបភពបនទលឹកជំនន់សមមាប់ករណតីោំងទនះ	ជាច្រ្បង	គឺទលឹក	
ទទន្	 ទហើយទហតុដូទចា្្ះ	ក្រ្ស់្្ចូវថ្ល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុង	
ការមទមទង់ជតីវភាពរសទ់ៅតា្រជនបទ	មដលោ្រោរការកសាងមដល	
អាចទឆ្ើយតបទៅនលឹងតម្ររូវការបន្សនុាំអាកាសធាតុ។	ទោលនទោរាយ	
នាទពលអនាគតគួរមតោក់ឲ្យទមបើមរាស់ច្បាប់សមមាប់សាងសង់	មដល	
អាចទប់ទល់នលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបណា្្ល្រកពតីបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ។

	 ោក់ទងនលឹងទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធធារាសានសតែមានការវាយតប្រ្	
ឆំ្្២០០៩	 ទោយ្រជ្ឈ្រណ្លក្រ្នុជាសមមាប់ការមសាវមជាវ	និង	
អភិវឌ្ឍន៍កសិក្រ្មក្រ្នុជា	 (CEDAC)	 ទលើមបព័ន្ធធារាសានសតែចំនួន		
២,៥២៥	 ទៅក្នុងទខត្រចំនួន	 ១៣	រានរកទ�ើញថា	្រួយភាគបួន	
បនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធោំងទនាះមតរូវរានរចនាសមមាប់មបតិបតតែិការ	
ក្នុងរដូវមរំាង	ទហើយមបមហលពាក់កណា្្លសមមាប់មបតិបតតែិការក្នុង	
រដូវទភ្ៀង	និង្រួយភាគបួនទទៀត	សមមាប់មបតិបតតែិការក្នុងរដូវកាល	
ោំងពតីរ	 (de Silva et al 2013)។	ការវាយតប្រ្រានកំណត់ថា	៦%		
បនមបព័ន្ធធារាសានសតែមដលរានរចនាទ�ើងោំងទនះមានដំទណើរការល្		
្ួរយភាគបតីមានដំទណើរការទោយម្្ក	និងជាង	៦០%	គឺ្រិនអាច	
ដំទណើរការរានទោះមតរូវរានរចនាសមមាប់រដូវកាលណា្រួយក៏
ទោយ។	 សំខាន់ជាងទនះទៅទទៀត	 មបព័ន្ធធារាសានសតែមដលមាន	
មសាប់ជាង	២,៤០០	 ទៅក្រ្នុជា	គឺស្ិតក្នុងដំណាក់កាលចាំរាច់	
បនការសា្្រទ�ើងវិញ	ឬ	កសាងទ�ើងវិញ។	ការពមងតីកវិស័យកសិក្រ្ម
ទៅក្រ្នុជាទផា្្តទលើការសាងសង់គទមមាងមបព័ន្ធធារាសានសតែថ្មតី	និង	
ការបំមប្ងវាលមមស	មដលពលឹងទលើទលឹកទភ្ៀងទៅមបព័ន្ធធារាសានសតែវិញ		
មដលទនះ	គឺជា្រហិច្តា្ួរយ	មដលមានមត	៥៨០,០០០	ហិកតាក្នុង	
ចំទណា្រវាលមមសជាង	២,២៥	ោន	ហិកតាទៅក្រ្នុជា	 មតរូវរាន	
ទមសាចមសពទោយមបព័ន្ធធារាសានសតែ	(de Silva et al 2013)។

	 ការរចនាមបព័ន្ធ្ិរនស្រមសប	និងគុណភាពអន់គឺជា្រូលទហតុ	
ច្រ្បង	 ចំទពាះមបតិបតតែិការ្រិនស្រមសបបនមបព័ន្ធធារាសានសតែទៅ	
ក្្រនុជា	 (de Silva et al, 2013)។	គួរកត់សមាគល់្្ងមដរថា	មបព័ន្ធ	
ធារាសានស្រ្រួយចំនួនមានតាំងពតីស្រ័យអង្គរ្រកទ្រ៉្ះ	ខណៈ្រួយ	
ចំនួនទមចើនទ្្សងទទៀតមតរូវរានសាងសង់អំ�នុងពាក់កណា្្លបន	
ទសវត្សឆ្្ំ១៩៧០។	ជាលទ្ធ្ល	ភាគទមចើនបនមបព័ន្ធធារាសានស្រ	
មដលមានមសាប់្រិនមតរូវរានរចនា	 សមមាប់ទប់ទល់នលឹងឥទ្ធិពល	
ោក់ទងនលឹងអាកាសធាតុទនាះទទ	ដូចជា	កងវះខាតទលឹកទៅរដូវមរាំង	
ជាទដើ្រ។	 ជា្រូលោ្្ន	 ទដើ្រ្បតីទោះមសាយទលឹកជំនន់	 និងទលឹកទភ្ៀង	
គំហុកមតរូវមតមានការសង្កត់ធ្ន់ទលើការរចនា	 បនមបព័ន្ធទំទនើប		
មដល្ិរនអាចខវះរាន	សមមាប់ការសាងសង់	និងបទោ្្នមបតិបត្រកិារ	
ោក់ទងនលឹងអាកាសធាតុ។	មបសិនទបើមបព័ន្ធធារាសានសតែទៅមតបនតែ	
សាងសង់ទោយម្្កទលើរចនាមដលមានមសាប់	 ទោយ្រិនមាន	
ការពិចារណាអំពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ12	ទនាះមបព័ន្ធធារាសានសតែ	
ោំងទនាះនលឹងបនតែបរាជ័យរហូត។	 ទហើយចំណាយទលើមបតិបតតែិការ		
និងការមថោំមបចំាឆំ្្នលឹងទៅមតទលើសពតីស្រត្ភាពបនកសិករសា្រញ្ញ		
មដលនលឹងរួ្រចំមណកបមន្្រទទៀតដល់ការខូចខាតបនមបព័ន្ធធារា	
សានសតែោំងទនាះ។

	 ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ្្ចូវថ្ល់	និងបណា្្ញធារាសានសតែ	គឺមតរូវការ	
ធនធានវិនិទោគទមចើន	យូរអមងវង	និងចាំរាច់សមមាប់ការរីកចទម្រើន	
ម្្កទសដ្ឋកិច្ច។	ការសទម្រចចិតតែនាទពលបច្ចនុប្បន្អំពតីទតីតំាង	ការរចនា		
និងមបតិបតតែិការបនធនធានោំងទនះ	 នលឹងកំណត់អំពតីភាពធន់យូរ	
អមងវងរបស់វាចំទពាះ្លប៉ះពាល់បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ		
(Vallejo	 និង	Mullan 2017)។	ការពមងលឹងភាពធន់បនទហោ្្រចនា	
ស្័្រន្ធ	គឺជាកត្្ាសំខាន់្ួរយបនការបន្សនុាំនលឹងអាកាសធាតុជាពិទសស		
ទោយសារគទមមាងទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធល្	 មដលធន់នលឹងអាកាសធាត	ុ	
្លទទួលរានពតីការវិនិទោគទលើទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 មដលធន់នលឹង	
អាកាសធាតុទហើយការពមងលឹងភាពធន់បនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធោំមទ	
ដល់ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍បបតង	 មដលមានទៅក្នុងយុទ្ធសានសតែ	
ចតុទកាណ។

ទិន្្លខ្ស់	និងភាពធន់ជា្រួយនលឹងអាកាសធាតុ	និងការទលើកក្រ្ស់ឧស្សាហក្រ្មខា្្តតូច	
និង្រធ្យ្រ	ទដើ្រ្បតីឲ្យពួកទគអាចជួយដល់ការសតែនុកទុកមោប់ពូជ	និងមានតប្រ្បមន្្រ។	
មានន័យថា	បទោ្្នធារាសានសតែមដលធន់នលឹងអាកាសធាតុ	គឺទំនងជាកា្្យជាពហុ្រុខងរ	
សមមាប់ទឆ្ើយតបទៅនលឹង្រ៉ូដទ្្សងៗោ្្បន		ធារាសានសតែ	ឧោហរណ៍	គទមមាងខា្្តធ	ំសមមាប់	
ការនាំទចញ	ជា្រួយនលឹង	គទមមាងខា្្តតូចសមមាប់កាត់បន្យភាពមកតីមក	និងអាមស័យទលើ	
ចរិកលក្ណៈជតីវរូបតំបន់	វប្បធ្រ៌	
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	 ទដើ្្របតីទលើកក្្រស់ការអភិវឌ្ឍបទោ្្ន	សមមាប់ទធវើឲ្យទហោ្្រចនា	
ស្រ្័ន្ធមានភាពធន់នលឹង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបណា្្ល្រកពតី	
បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	ទោលនទោរាយគួរមតធានាថាអង្គភាព	
មដលមគប់មគងទោយរដ្ឋ	 សមាគ្រវិជា្្ជតីវៈ	 និងនិយ័តករមាន	
ស្រត្ភាពមគប់មោន់	 ក្នុងការទមបើមរាស់	 ការព្យាករអាកាសធាត	ុ	
និងសម្របសម្ររួលភាពជាបដគូរវាងវិស័យនានា	ទដើ្្របតីយល់ដលឹងកាន់	
មតច្បាស់	 និងទោះមសាយទៅវិញទៅ្រកបនទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ។		
ទោលនទោរាយ	 និងបទប្បញ្ញតិក៏មតរូវយកចិតតែទុកោក់	 ចំទពាះ	
ហានិភ័យអាកាសធាតុ	 ទពលទធវើការវិនិទោគទលើវិស័យសាធារណៈ		
ទោយមតរូវពិនិត្យទ�ើងវិញនូវការមបងមចកហានិភ័យរវាង	 វិស័យ	
សាធារណៈ	និងឯកជន	និងការទទួលខុសមតរូវរវាងវិស័យសាធារណៈ		
និងវិស័យឯកជនក្នុងភាពជាបដគូឯកជនសាធារណៈ។	ជាចុងទមកាយ		
ទោលនទោរាយ	កសាងម្នការលំហររបស់មកសួងពាក់ព័ន្ធគួរមត	
មតរូវរានបន្សនុតី	ទហើយទោលនទោរាយសារទពើពន្ធ	មដលទលើកទលឹកចិតតែ	
ការវ ិនិទោគទលើវ ិស័យទហោ្្រចនាស្រ្ ័ន្ធមដលមានភាពធន់		
គួរមតមតរូវរានមណនាំ។

	 ការបន្ស នុ តី ទោលនទោរាយសារទពើពន្ធជា្រួយការកសាង	
ម្នការលំហររួ្រោ្្បទង្ក ើតរានជាការទលើកទលឹកចិតតែឲ្យមានការ	
អភិវឌ្ឍទៅទតីតាំងស្រមសប	កាត់បន្យហានិភ័យបនការជន់លិច	
ទោយទលឹកជំនន់ធំៗ	 និងការខូចខាតោក់ទងនលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ។	ការបង្្ក់ទលឹកចិតតែអាចមតរូវរានមណនាំ	ទដើ្រ្បតីបង្្ក	់
ការអភិវឌ្ឍទៅទតីតាំងមដលមានហានិភ័យខ្ស់	 ទោយមបងមចក	
សមាមាមតសំខាន់ៗបនហានិភ័យបនការខូចខាតទៅឲ្យអ្កអភិវឌ្ឍ	
ឯកជនជាជាងរាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា។	ជាឧោហរណ៍	ភាគទមចើន	
បនទរាងចមកកាត់ទដរធំៗរបស់មបទទស	 គឺមតរូវរានមប្រូល្តែនុ ំទៅ	
ភាគខាងត្បចូងទតីមកុងភំ្ទពញ	តា្របទណ្្ាយមចករទបៀងទខតតែមពះសតីហនុ		
មដលមានបណា្្ញដលឹកជញ្ជចូន	និងមានក្រ្មករមសាប់។	ហ្គកកាន	និង	
មកុ្រមសាវមជាវ	 ( Gokan et al,	 ២០១៥)	 រានអះអាងថាការ	
មប្រូល្តែនុំក្នុងទតីតាំងទនះ	 រានទកើតទ�ើងទៅតា្រការចាំរាច់	 និង	
ឯករាជ្យពតីការទធវើម្នការលំហរ្្ចូវការ។	ទតីតាំងទរាងចមកមដលមគប	
ដណ្ប់ទោយម្នទតីហានិភ័យទលឹកជំនន់	 (MRC 2017c)	បង្្ញពតី	
ទរាងចមកសំខាន់ៗ	 និងទតីមបជុំជនមានភាពងយរងទមោះបំ្ុត		
ចំទពាះទលឹកជំនន់។	 ភាពងយរងទមោះទនះទំនងនលឹងទកើនទ�ើង		
ទោយសារមតការទកើនទ�ើងនូវភាពធ្ន់ធ្របនទលឹកជំនន់	 មដលជា	
លទ្ធ្លបនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ។	 ការោក់ទតីតាំងចទង្្្រ	
ឧស្សាហក្រ្ម	 ទោយម្្កទលើម្នការលំហររួ្រ	 សមមាប់កំណត់	
អតតែសញ្្ណតំបន់មដលមានហានិភ័យខ្ស់	 និងហានិភ័យោប	
រួ្រ្្សំជា្រួយនលឹងការទលើកទលឹកចិតតែម្្កពន្ធ	 និងហិរញ្ញវត្នុ	 និងការ	
បង្្ក់ការទលើកទលឹកចិតតែ	(្្នុយពតីដំទណើរការតា្រការចាំរាច់)	នលឹងជួយ	
កាត់បន្យរានោ៉្ងទមចើន	នូវភាពងយរងទមោះ	និងការចំណាយ	
ម្្កសង្គ្រ	និងទសដ្ឋកិច្ច	មដលបណា្្ល្រកពតីទលឹកជំនន់។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

៣.២. ថាមពល 
កបកើតបឡើងវិញ 

	 វ ិស័យអគ្គ ិសនតីទៅក្រ្ នុជាស្ ិតទៅទមកា្រការមគប់មគង	
របស់ទតីភា្្ក់ងរ្រួយចំនួន	 ដូចជា	 មកសួងមរែ	 និងថា្រពល	
(MME) អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	 (EAC)	 អគ្គិសនតីក្រ្នុជា	 (EDC) 

មកសួងបរិសា្្ន	(MoE)	មកសួងធនធានទលឹក	និងឧតុនិយ្រ	(MOW-

RAM) និង	មកសួងកសិក្រ្ម	 រុកា្្មបមាញ់	និងទនសាទ	 (MAFF)។	
អ្ក្លិតថា្រពលឯករាជ្យ	(IPPs)	និងសហមោសអគ្គសិនតីជនបទ	
(REEs)	្ លិតអគ្គសិនតី	និងលក់វាទៅឲ្យអគ្គសិនតីក្្រនុជា	EdC	(IPPs)	
ឬទោយផា្្ល់ទៅអតិថិជនចុងទមកាយ	(REEs)។	សា្្ប័នោំងទនះ	
មានការទទួលខុសមតរូវដូចខាងទមកា្រ៖

•	 	មកសួងមរែ	និងថា្រពល	បទង្កើតទោលនទោរាយ	និង	
យុទ្ធសានសតែមគប់មគងវិស័យអគ្គិសនតី	មតរួតពិនិត្យការមប្រូល	
ទិន្ន័យ	និងការវិភាគ	កំណត់ម្នការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនតីរួ្រោំង	
អគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មជនបទ	និយ័តក្រ្មការអភិរក្សថា្រពល		
កំណត់បទោ្្នបទច្ចកទទស	និងការពិពណ៌នាល្រ្ិត	និងជា	
មា្្ស់	រួ្រោ្្ទលើ	EdC	ជា្រួយមកសួងទសដ្ឋកិច្ចនិង	ហិរញ្ញវត្នុ	
(MEF)។

•	 	អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្្រនុជា	មានអាណតតែិ្្ចូវការក្នុងការទធវើនិយ័ត	
ក្រ្មវិស័យថា្រពល	អនុវតតែទោលនទោរាយអគ្គិសនតីអនុ្រ័ត		
និងអនុវតតែបទោ្្នអនុវតតែ	កំណត់ពន្ធអាករអគ្គិសនតី	និង	
ទចញ	អាជា្្បណ្ណអគ្គិសនតី	សមមាប់ការ្លិត	បញ្ជចូនមចកចាយ		
ឬ	លក់រាយអគ្គិសនតី។

•	 	អគ្គិសនតីក្រ្នុជា	គឺជាមកុ្រហ៊ុនរបស់រដ្ឋ	និងជាអ្ក្្គត់្្គង់	
អគ្គិសនតីដ៏សំខាន់ទៅក្រ្នុជា។	អគ្គិសនតីក្រ្នុជាទទួលខុសមតរូវ	
ទលើការ្លិត	បញ្ជចូន	និងមចកចាយអគ្គិសនតីទៅទូោំងមបទទស	
ក្រ្នុជា។	មកុ្រហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍	និងដំទណើរការមខ្សបណា្្ញបញ្ជចូន	
អគ្គិសនតី	និងជាអ្កសម្របសម្ររួលការនាំចូល	និងនាំទចញ	
អគ្គិសនតីជា្រួយមបទទសជិតខាង។

•	 	មកសួងបរិសា្្ន	រានទរៀបចំវាយតប្្រទហតុប៉ះពាល់បរសិា្្ន		
(EIAs)	និងម្នការមគប់មគងបរិសា្្ន	(EMP)សមមាប់	
ការវិនិទោគសាធារណៈសំខាន់ៗ	ពិនិត្យ	និងអនុ្័រត	
ទហតុប៉ះពាល់បរិសា្្ន		មដលទធវើទ�ើងទោយអង្គភាពឯកជន		
ក្នុងនា្រជាអ្កអភិវឌ្ឍន៍គទមមាងោក់ទងនលឹងថា្រពល។

•	 	មកសួងធនធានទលឹក	ទចញអាជា្្បណ្ណសមមាប់ការទមបើមរាស់ទលឹក
ទោយគទមមាងវារីអគ្គិសនតី។

•	 	នាយកោ្្នបមពទឈើ	និងសតវបមព	បនមកសួងកសិក្រ្ម	
រុកា្្មបមាញ់	និងទនសាទ	មគប់មគងអុស	និងការ្លិតដំណា	ំ
មដលជាមបភពបនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។

•	 	អ្ក្លិតថា្រពលឯករាជ្យ	គឺជាមកុ្រហ៊ុនឯកជនមដលទទួល	
រានអាជា្្បណ្្ណ លិតពតីអាជ្្ាធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	ទដើ្រ្បតី្លិត	
អគ្គសិនតី។	អ្ក្លិតថា្រពលឯករាជ្យ	្លិតអគ្គសិនតី	និងលក់	
វាទៅឲ្យអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	មដលបនា្្ប្់រកមចកចាយតា្ររយៈ	

បណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតីជាតិ។
•	 	សហមោសអគ្គិសនតីជនបទ	គឺជាទសវាករអគ្គិសនតីឯកជន	

មដលអាចជាអ្ក្លិត	និងលក់អគ្គិសនតីទៅតា្រតំបន	់
ជនបទ។	ទបើទោះបតីជាមានអ្ក្្គត់្ ្គង់អគ្គិសនតីជនបទ	
មបមាណ	៦០០	មដលកំពុង្លិត	និងលក់អគ្គិសនតីទោយ	
មា៉្សុតីនម្៉ាស៊ូត	តា្ររយៈមខ្សបណា្្ញខា្្តតូច	និងជាង	
១,០០០	មកុ្រហ៊ុនមានមបតិបតតែិការស្្ានតីយ៍សាកអាគុយ។	
សហមោសអគ្គិសនតីជនបទ	ចំនួន	២៥០	ប៉ុទណាណ្ះ	មដលទទួល
រានអាជ្្ាបណ្ណពតីអាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	(ADB 2015, IED 

2013)។
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	 យុទ្ធសានសតែចតុទកាណដំណាក់ទតី	 III	 (២០១៣)	 ម្នការ	
យុទ្ធសានសតែ	អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	(២០១៤-២០១៨)	ទោលនទោរាយជាតិ	
សតែតីពតីការអភិវឌ្ឍបបតង	 (២០១៣)	 ម្នការយុទ្ធសានសតែជាតិ	
សតែតីពតីការអភិវឌ្ឍបបតង	 (២០១៣-២០៣០)	 ម្នការយុទ្ធសានសតែ	
មមបមបរួលអាកាសធាតុក្រ្នុជា	(២០១៤-២០៣០)	និងបដិញ្្ជាត	ិ
ចូលរួ្រកាត់បន្យការបំភាយឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់	 មដលទរៀបចំទោយ	
អនុទោ្រតា្រកិច្ចមព្រទមពៀងទតីមកុងរា៉្រីស	(២០១៥)13	បច្ចនុប្បន	្
កំពុងដលឹកនំាការទរៀបចំម្នការ	និងមបតិបតតែកិារវិស័យអគ្គសិនតីក្្រនុជា។

	 តម្ររូវការអគ្គិសនតីរានទកើនទ�ើងោ៉្ងឆប់រហ័សចាប់តាំងពតីឆ្្ំ		
២០១០។	វិទ្យាស្្ានមសាវមជាវទសដ្ឋកិច្ចសមមាប់អាស្៊ាន	និងអាសុតីបូព្៌ា		
( Economic Research Institute for ASEAN and EASt Asia/ ERIA)		
និង	MME	(២០១៦)	រានរ្៉ាន់ស្្ានថា	ការទមបើមរាស់អគ្គសិនតីទៅក្្រនុជា	
មានការទកើនទ�ើងជា្រធ្យ្រមបចាំឆ្្ំ	ក្នុងអមតាជិត	២០%	ពតី	២,២៥៤		
GWh	(២០១០)	ទៅ	៥,២០១	GWh	(ឆ្្ំ២០១៥)។	តម្ររូវការ	
អគ្គិសនតីមតរូវរានបំទពញទោយការ្្គត់្្គង់ក្នុងមសុក	និងការនាំចូល	
ថា្រពលពតីមបទទសជិតខាងក្នុងចំនួនដ៏ទមចើន។

រូបភាពទី ៩៖ លនាបាយអគ្ិសនី ឆ្នាំ២០១៥
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13			បដិញ្្ជាតិចូលរួ្រកាត់បន្យការបំភាយឧស្មន័្្ះកញ្ចក់	(INDC)	(2015),	មបទទសក្្រនុជា	
រានទបតែជ្្ាកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្មន័្្ះកញ្ចក់ឲ្យរាន	១៦%	ពតីវិស័យថា្រពល	ទៅឆំ្្២០៣០។	
ទិសទៅទនះមតរូវសទម្រចរាន	 តា្ររយៈការបទង្ក ើនការរួ្រចំមណកបនថា្រពលកទកើត	
ទ�ើងវិញ	 (ជតីវមា៉្ស់	 វារីអគ្គិសនតី	ថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ	 និងជតីវឧស្ម័ន)	ការភា្្ប់មបព័ន្ធ	
កម្រិតវិ្រជ្ឈការ	និងទមរៅមខ្សបណា្្ញទៅនលឹងមខ្សបណា្្ញអគ្គតីសនតី	 និងទលើកក្រ្ស់មបសិទ្ធ	
ភាពក្នុងការទមបើមរាស់ថា្រពលរបស់អ្កទមបើមរាស់។	ជាទូទៅ	បដិញ្្ជាតិចូលរួ្រកាត់បន្យ	
ការបំភាយឧស្មន័្្ះកញ្ចក់នលឹងមតរូវពមងតីក	និងពមងលឹងទោលបំណង	និងយុទ្ធសានសតែ	មដលមាន	
មចងទៅក្នុងម្នការយុទ្ធសានសតែជាតិសតែតីពតីការអភិវឌ្ឍបបតង	២០១៣-២០៣០	 (២០១៣)	
យុទ្ធសានសតែចតុទកាណទតី	 ដំណាក់កាលទតី	 III	 (ឆ្្ំ២០១៣)	 និងម្នការយុទ្ធសានសតែ	
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	(២០១៤-២០២៣)។		

	 ការ្លិតអគ្គិសនតីក្នុងមសុក	 ពលឹងអាមស័យជាសំខាន់ទៅទលើ	
វារីអគ្គិសនតី	 និងទរាងចមកអគ្គិសនតីទដើរទោយធ្យចូងថ្ម14។	ERIA	 និង		
មកសួងមរែនិងថា្រពល	(២០១៦)	គណនាជាទលើកដំបូងឆ្្ំ២០១៥		
ថាការ្លិតអគ្គិសនតីទដើរទោយធ្យចូងថ្ម	(២,៣៧៦	GWh)	គឺមាន	
ទំហំទលើសវារីអគ្គិសនតី	(២០០០	GWh)។	ការ្លិតអគ្គិសនតីទដើរ	
ទោយទមបងរានថយចុះមបមហល	៤%	ទៅ	៥%។	ការនំាចូលអគ្គសិនតី	
ពតីមបទទសទវៀតណា្រ	 និង	 មបទទសបថរានបំទពញកងវះខាតរវាង	
តម្ររូវការទមបើមរាស់	និងបរិមាណ្លិតក្នុងមសុក។	ទមរៅពតីការ្លិត	
អគ្គិសនតីក្នុងមសុក	ការនាំចូលថា្រពលពតីមបទទសជិតខាងមានតួនាទតី	
ដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុមនតែការនាំចូលពតីមបទទសបថ	និងទវៀតណា្ររានធា្្ក់ចុះ	
ទមចើនជាង្ួរយភាគបតីទៅចទន្្ាះឆំ្្២០១០	និងឆំ្្២០១៥	ទោយសារមត	
មានដំទណើរការទរាងចមក្លិតអគ្គិសនតីទដើរទោយធ្យចូងថ្មថ្មតីៗ។

	 អតីុមរែរ	 និង	មកសួងមរែនិងថា្រពល	(២០១៦)	រានរា៉្ន់សា្្នថា	
ការបទញ្ចញឧស្ម័នកាបូនិច	 ពតីការដុតធ្យ ចូងថ្មរានរួ្រចំមណក	
ចំនួន	៩០kt	ក្នុងឆ្្ំ២០១០	(២%	 បនការបទញ្ចញឧស្ម័នសរុប)		
ទកើនទ�ើងដល់ជាង	 ២,០០០kt	 ក្នុងឆ្្ំ២០១៥	 (២៧%	 បនការ	
បទញ្ចញឧស្ម័នសរុប)។	 កំទណើនបនការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់		
មដលមតរូវរានព្យាករណ៍ទោយវិទ្យាសា្្នមសាវមជាវទសដ្ឋកិច្ចសមមាប់	
អាសា៊្ន	 និងអាសុតីបូពា៌្	 	 និង	 មកសួងមរែនិងថា្រពល	គឺជាបញ្្	
មបឈ្រសំខាន់្រួយសមមាប់ក្រ្ នុជា	 ក្ នុងការទឆ្ ើយតបទៅនលឹង	
ទោលទៅមដលរានទលើកទ�ើងទៅក្នុងឯកសារ	បដិញ្្ជាតិចូលរួ្រ	
កាត់បន្យការបំភាយឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់(INDC)	និងក្នុងម្នការ	
យុទ្ធសានសតែមមបមបរួលអាកាសធាតុក្រ្នុជា	(២០១៤-២០៣០)។

	 ទៅទពលកំពុងសរទសរទនះ	រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជាទៅ្រិនោន់
រាន្តែល់សចា្្ប័នទលើទោលទៅជាតិបនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទៅ
ទ�ើយទទ។	ោំងទោក	Poch	(២០១៣)	និង	ADB	(២០១៥)		
រាន្តែល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការកំណត់ទោលទៅជាតិបនថា្រពល	
កទកើតទ�ើងវិញ	សមមាប់ការបទង្កើតថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញជាម្្ក	
្រួយបនល្បាយអគ្គិសនតី។	ទោលទៅមបបទនះ	គួរមតមតរូវរានអ្រទោយ
ការោំមទម្្កហិរញ្ញវត្នុ	និងសា្្ប័ន15	។	ឧស្សាហក្រ្មថា្រពលកទកើត	
ទ�ើងវិញរានកំណត់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្នុ	នទោរាយ	និងបទប្បញ្ញតតែិ		
ថាជាឧបសគ្គសំខាន់បំ្ុតក្នុងការោក់ពមងយគទមមាងថា្រពល	
កទកើតទ�ើងវិញ	 (EIU	 2011)។	 កងវះខាតបនការព្យាករមដល	
អាចទុកចិតតែរាន	និងភាពសុតីចង្្ក់ោ្្បនទោលនទោរាយចំទពាះ	
ការោក់ពមងយគទមមាងថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញរានទធវើឲ្យប៉ះ	
ពាល់ដល់ទំនុកចិតតែរបស់អ្កវិនិទោគ	និងការចូលរួ្រសក្រ្មរបស់	

14			មបទទសក្រ្នុជានាំចូលធ្យចូងថ្មពតីមបទទសឥណ្ឌូទណសុតី	ជាពិទសស។
15				សូ្រទ្រើល	ឧោហរណ៍អំពតី	្ូរលនិធិបងវលិរបស់បថ។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

16				ថវតីទបើអគ្គសិនត្ី លិតពតីវារីអគ្គសិនតី	គឺជាមបភពកទកើតទ�ើងវិញបនថា្រពលក៏ទោយ	ការសាងសង់
ឧបករណ៍វារីអគ្គតីសនតីខ្្ាតធំអាចមាន្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ន់ធ្រ	និងមដល្ិរនអាចទជៀសវាង	
រានដល់បរិស្្ាននិងសង្គ្រ។	អវតីមដលសំខាន់បំ្ុតទនាះគឺោក់ទងនលឹងការជន់លិចដតីទៅកមន្ង	
្្នុកម្្កខាងទលើទំនប់	និងការមមបមបរួលលំហូរទលឹក	និងកម្ិរតទលឹកទៅទមកា្របនទំនប់។	ទនះរួ្របញ្ចចូល	
ោងំការចាប់យកដតីទោយបងំ្	និងការជទ្្រៀសមបជាជនទោយបងំ្	ការផា្ស្ប់តែចូររបបទលឹកទទន្	
(មដលអាចប៉ះពាល់ដល់មតតី	 រុក្ជាតិ	 និងសតវបមព)	 និងការជន់លិចដតី	 និងជម្រកសតវបមព	
(ទោយសារការបទង្កើតអាងសតែនុកទលឹក)។	ថវតីទបើលក្ណៈធ្រ្មជាតិ	និងភាពធ្ន់ធ្របន្លប៉ះពាល់	
ោំងទនាះមានលក្ណៈជាក់ោក់ខ្ស់	 និងមានវិសាលភាពខុសោ្្	 មសបទៅតា្រទំហំ	
និងមបទភទបនគទមមាង	 ទោយសារមត្លប៉ះពាល់ជាទូទៅបនការរំខានដល់បរិសា្្ន	
ចំារាច់មតរូវចាត់ទុក	ទំនប់វារីអគ្គតីសនតីខ្្ាតធំ	ោច់ទោយម�កពតីមបភពថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ
ទ្្សងទទៀត។	

វិស័យឯកជន។	 ការយល់មព្រជា្្ចូវការទលើទោលទៅសមមាប់	
ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	គឺជាធាតុសំខាន់្រួយក្នុងការកាត់បន្យ	
ភាព្រិនច្បាស់ោស់	 និងបទង្កើតបរិោកាសទោលនទោរាយ	
្រួយមដលអាចព្យាករណ៍រាន	(ADB	2016b)។

	 ទៅទពលកំណត់ទោលទៅថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	សំខាន	់
មតរូវមបងមចករវាងថា្រពលវារីអគ្គិសនតី	 និងទម្រង់ទ្្សងៗទទៀត	 បន	
ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញសមមាប់្លិតក្រ្មអគ្គិសនតី។	ទោយសារ	
្រួយភាគធំបនអគ្គិសនតីរបស់មបទទស	មតរូវរាន្តែល់ទោយថា្រពល	
វារីអគ្គិសនតី	(ERIA	និង	MME	2016)	ក្រ្នុជាទំនងនលឹងអាចសទម្រច	
រានទោលទៅ	បនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញចំនួន២៣%	បនល្បាយ	
ថា្រពល	ទៅមតលឹ្រឆ្្ំ២០២៥	របស់សមាគ្រមបជាជាតិអាសុតីអាទគ្យ៍		
(អាសា៊្ន)	 មបសិនទបើរាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជារួ្របញ្ចចូលថា្រពល	
វារ ីអគ្គ ិសនតីទៅក្ នុងនិយ្រន័យបនថា្រពលកទកើតទ�ើងវ ិញ។		
ប៉ុមនតែវារីអគ្គិសនតីខា្្តធំមានបញ្្សំខាន់ៗ្រួយចំនួនមដលទធវើឲ្យ	
ប៉ះពាល់ដល់ចតីរភាព16។	 ដូទច្ះ	ការកំណត់ទោលទៅបនថា្រពលក
ទកើតទ�ើងវិញជាសា្្ប័នតម្ររូវឲ្យមានការមបងមចកច្បាស់ោស់រវាង	
ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញមដល្លិតទចញពតីវារីអគ្គសិនតី	និង្រិនម្រន	
ពតីវារីអគ្គ ិសនតី	 ទដើ្រ្ប តីអាចទធវ ើឲ្យមបទសើរទ�ើងនូវការព្យាករម្្ក	
នទោរាយអំពតីថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ។

	 មបសិនទបើមបទទសក្រ្នុជាអាចបំទពញតម្ររូវការអគ្គិសនតី	 និង	
សទម្រចរានការទបតែជា្្ចិតតែរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្យការបទញ្ចញ	
ឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់មបកបទោយចតីរភាព	វិស័យថា្រពលរបស់មបទទស	
នលឹងមតរូវបញ្ចចូលថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទៅក្នុងទហោ្្រចនាស្័្រន្ធមដល	
មានមសាប់។		តម្ររូវការទនះនាំឱ្យមានអនុសាសន៍ដូចខាងទមកា្រ៖

	ោំមទដំទណាះមសាយថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទមរៅបណា្្ញមខ្ស	
បញ្ជចូនអគ្គិសនតីទដើ្រ្បតីបទង្កើនលទ្ធភាពទទួលរានអគ្គិសនតីទៅតា្រ	
ជនបទោច់មសោល។

	 ក្ នុងការអនុវត តែ្រ ូលនិធ ិអគ ្គ ិសនតីភាវ ូបន តីយក្រ្មជនបទ		
រាជរោ្ ្ភិរាលក្រ្ នុជាមានបំណងទធវ ើឲ្យសទម្រចរានអគ្គ ិសនតី	
ភាវូបនតីយក្រ្មទពញទលញដល់ថា្្ក់ភូ្រិទៅឆ្្ំ២០២០	និង	៧០%		
បនមគរួសារនលឹងទទួលរានអគ្គសិនតីទមបើមរាស់ទៅឆំ្្២០៣០	(មបមហល		
១៤,០០០	ភូ្ិរ	មដលទស្មើនលឹង	២,៥	ោនមគរួសារ)។	ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុតី		
(ឆ្្ំ២០១៥)	រានទស្ើថា	បមន្្រទលើមខ្សបណា្ញអគ្គិសនតី	មដលរាន	
ពមងតីកអគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មទៅជនបទ	គួរមតពលឹងម្្កទលើមបព័ន្ធទមរៅ
បណា្្ញ។	ក្នុងបរិបទទនះ	ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	(ពន្ឺមពះអាទិត្យ	
ខ្យល់	វារីអគ្គិសនតីខា្្តតូច	និងខា្្តតូចបំ្ុត	និងជតីវឧស្ម័ន)	គឺជា	
ដំទណាះមសាយមដលអាចសទម្រចរាន	ទដើ្្របតីកាត់បន្យការពលឹងអាមស័យ	
ទលើការទមបើថា្រពលមដល្លិតទោយម្៉ាសុតីនម្៉ាសូ៊ត។	ក្នុងរយៈទពល	
ខ្តី	 និង្រធ្យ្រ	 មបព័ន្ធវារីអគ្គិសនតីកូនកាត់ខា្្តតូចទំនងនលឹងទដើរត	ួ
ោ៉្ងសំខាន់។	មបព័ន្ធកូនកាត់សំទៅទៅទលើការរួ្របញ្ចចូលោ្្បនការ	
្លិត	និងបទច្ចកវិទ្យាបនការ្្នុកអគ្គិសនតីទ្្សងៗោ្្	(Ginn	2016)។		
ឧោហរណ៍	មបព័ន្ធវារីអគ្គិសនតីមដលម្្កទលើបណា្្ញ	អាចរួ្របញ្ចចូល	
ោ្្រវាងការបំមបង្ពន្ឺមពះអាទិត្យទៅជាថា្រពល	ជា្ួរយនលឹងអគ្គិសនតី	
មដលភ្្ាប់ជា្ួរយនលឹងបណ្្ាញ	សមមាប់ជាអគ្គសិនតីបម្ុរងទុក	មដលអាច	
កាត់បន្យការចំណាយទលើថ្ម្្ នុកថា្រពល។	 មបព័ន្ធកូនកាត់	
ទមរៅបណា្្ញ	អាចរួ្របញ្ចចូលោ្្រវាងការបំមប្ងពន្ឺមពះអាទិត្យទៅជា	
ថា្រពលជា្ួរយម្៉ាសុតីនទភ្ើងម្៉ាសូ៊ត	ឬជតីវម្៉ាស	(Ashok	2007,	Ginn	
2016)។

	 ការបទង្កើនកម្រិតបនការទមបើមរាស់អគ្គិសនតីទៅជនបទរបស់	
ក្រ្នុជា	 មានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមាគ្ល់។	 ទៅពាក់កណា្្លឆ្្ំ	
២០១៥	�ុំចំនួន	៨៥%	និងមបមហលជា	៦០%	បនមគរួសារ	មតរូវរាន	
តភា្្ប់បណា្្ញអគ្គិសនតី	(Economic Consultancy Associates 

2015, ERIA and MME 2016)។	ោ្៉ងណាក៏ទោយមានមបជាជន	
មបមាណ	៧	ោននាក់ទៅមត្រិនោន់ទទួលរានអគ្គិសនតីទមបើមរាស់	
មដលអាចទុកចិតតែរាន	និងមានតប្រ្ស្រមសប។	មគប់ភូ្រិោំងអស់	
មតរូវរានទគរំពលឹងថានលឹងមតរូវរានតភា្្ប់បណា្្ញអគ្គិសនតីទៅមតលឹ្រឆ្្ំ		
២០២០	នលឹងមបមហលជា	៨២០,០០០	មគរួសារ	ឬោ្៉ងទហាចណាស	់
មបជាជនចំនួន	៤	ោននាក់ទទៀត	ទំនងជាទៅមតបនតែោ្្នអគ្គិសនតី	
ទមបើមរាស់	 រហូតដល់ោ៉្ងទហាចណាស់មតលឹ្រឆ្្ំ២០៣០	(WWF	
2016)។
	
	 ថា្រពលមដល្លិតពតីពន្ឺមពះអាទិត្យទមរៅបណា្្ញនិងតា្រ	
មខ្សបញ្ជចូនតូចៗ	រាន្តែល់ឱកាសក្នុងការពទន្ឿនលទ្ធភាពទទួលរាន	
អគ្គិសនតីទពញទលញសមមាប់មបជាជនក្រ្នុជា	ជា្រួយនលឹងតប្រ្្លិត	
មបហាក់មបមហលោ្្ជា្រួយនលឹងការភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញ	 ប៉ុមនតែ	
អាចសន្សំទមចើនពតីការចំណាយសរុបតា្ររយៈការកាត់បន្យចំណាយ	
វិនិទោគ	 ទលើទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធបញ្ជចូន	 និងការរាត់បង់អគ្គិសនតី	
អំ�នុងទពលបញ្ជចូន។	ចំមណកឯការពមងតីកបណា្្ញ	អាច ្្គត់្្គង់ដល់
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តំបន់ជនបទោច់មសោល	គឺមតរូវចំណាយខ្ស	់មតការពលឹងអាមស័យ
ទលើមបភពថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទមរៅបណា្្ញ	គឺអាចកាត់បន្យ	
ការចំណាយោំងទនះរាន។	

	 ឧោហរណ៍ការចំណាយទលើការបំមប្ងថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ	
ទមរៅបណា្្ញ	 រួ្រោំងអាគុយសមមាប់្្ នុកថា្រពលគឺមបហាក់	
មបមហលទៅនលឹងការចំណាយទលើការ្លិតថា្រពលពតីវារីអគ្គសិនតី	និង	
ពតីធ្យចូងថ្ម	ទបើសិនជាការចំណាយទលើការបញ្ជចូន	និងមចកចាយអគ្គសិនតី	
មតរូវរានគិតបញ្ចចូល។	ចំណាយសរុបក្នុងការ្លិត	និងមចកចាយ	
ក្នុង្រួយគតី�ចូវា៉្ត់ទមា៉្ងបនថា្រពលមដលបំមប្ងពតីពន្ឺមពះអាទិត្យ		
គឺមបមហល	២០%	ទៅ	៣០%	ោបជាងពន្ធអាកររបស់អគ្គសិនតីក្្រនុជា	
ក្នុងឆ្្ំ២០១៨	អាមស័យទលើកម្រិតការទមបើមរាស់របស់អ្កទមបើមរាស់		
(ADB 2015 Economic Consultancy Associates 2015, WWF 

2016)។

	 សមាគ្រមបលឹក្សាទសដ្ឋកិច្ច(Economic Consulting Associates, 

2015, 44)	រានទោងទៅតប្រ្ទិញអគ្គិសនតី្រធ្យ្ររបស់អគ្គិសនតី	
ក្រ្នុជា	ក្នុងឆ្្ំ២០១៥	គឺ	០.១៥៧	ដុោ្្រ	 /	kWh	 ម្្កទលើទិន្ន័យ	
របស់អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	។	ការគណនាបនតែទទៀតរានរា៉្ន់សា្្ន	
ថាការចំណាយ្រធ្យ្រ	សមមាប់្លិតថា្រពលទោយវារីអគ្គិសនតី	
គឺ	០.០៧៥	ដុោ្្រ/	kWh	 ទហើយ្លិតទោយធ្យចូងថ្មក្នុងតប្រ្្រធ្យ្រ	
០.០៧៧៦	ដុោ្្រ/	kWh។	តប្រ្្រធ្យ្រទិញអគ្គិសនតីពតីមា៉្សុតីនទភ្ើង	
ម្៉ាសូ៊តក្នុងឆំ្្២០១៤-២០១៥សមមាប់អគ្គសិនតីភាវូបនតីយក្រ្មជនបទ		
គឺមតរូវរានរា៉្ន់សា្្នថាមានតប្រ្	០.២៨	ដុោ្្រ	 /kWh	 មដលរាន
ទធវើឲ្យតប្រ្ទមបើចុងទមកាយទៅជនបទ	ចំនួន	១.០០	ដុោ្្រ	 /kWh	
(ADB	(2015)17។	ដឺ	 ទហវើមរែនធិ	និងមកុ្រមសាវមជាវ	(de Ferranti  

et al.)	(2016)	រា៉្ន់សា្្នថា	បច្ចនុប្បន្	វារីអគ្គិសនតីខា្្តធំ	និងទរាង	
ចមក្លិតថា្រពលទដើរទោយធ្យចូងថ្មរាន្តែល់ថា្រពលក្នុងតប្រ្	
ចទនា្្ះ	០.០៨	ដោុ្្រ	ទៅ	០.១១	ដុោ្្រ	/	kWh	(បូករួ្រោំងការរាត់
បង់តា្ររយៈការបញ្ជចូន	និងការមចកចាយចទនា្្ះពតី	៧%	ទៅ	៨%	ក្នុង	
ការបញ្ជចូនអគ្គិសនតី្រកភ្ំទពញ)។

	 ោប់បលឹលយូោប់បលឹលយូមអហវ	 (WWF)	 (២០១៦)	 និង		
de Ferranti	(២០១៦)	រានរ្៉ាន់មបមាណថាមបព័ន្ធពន្ឺមពះអាទិត្យ	
ខា្្ត្រធ្យ្រ	រួ្រោំងអាគុយ្្នុកថា្រពល	អាច្លិត	និងមចកចាយ	
អគ្គិសនតីក្នុងបថ្ទដើ្រក្នុង្លិតក្រ្មអគ្គិសនតី	ក្នុងឆ្្ំ២០១៦(LEC)		
មបមហលចទនា្្ះពតី	០.១១	ដុោ្្រ	ទៅ	០.១៣	ដុោ្្រ/	kWh	មដលនលឹង	
មតរូវធា្្ក់ចុះ្រកមតលឹ្រ	 ០.០២	 ដុោ្្រ	 ទៅ	 ០.០៦	 ដុោ្្រ/	 kWh		

ទៅឆ្្ំ២០៣០។	 ការដំទ�ើងថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យមដលមាន	

កមា្្ំងទលើសពតី	១	MW	(ខា្្ត្រធ្យ្រសមមាប់ឧស្សាហក្រ្ម)	គឺស្ិត	
ក្ នុងចំទណា្របទច្ចកវិទ្យា្លិតថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញមដល	
មានតប្រ្មបកួតមបមជងបំ្ុត	និងមដលមានស្រត្ភាព្តែល់អគ្គិសនតី	
ក្នុងតប្រ្មតលឹ្រមត	០.១២	ដុោ្្រ	/	kWh		ទោយទៅមតអាចទទួលរាន		
មរាក់ចំទណញ	(WWF	2016)។	ទោយមានការ្តែល់ទុនវិនិទោគ
ដំបូងចំនួន	២០%	ការ្លិតអគ្គិសនតីទោយថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ	
អាចមានទំហំទស្មើោ្្ជា្រួយនលឹងការ្លិតទោយធ្យចូងថ្ម	 (WWF	
2016)។	ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុតី	(2015)18	រានរា៉្ន់មបមាណថា	
បថ្ទដើ្រ្លិតក្រ្មអគ្គិសនតី	 	 ទដើរទោយពន្ឺមពះអាទិត្យគឺខ្ស់	ចទនា្្ះ	
ពតី	០.១៦	ដុោ្្រ	ទៅ	០.១៨	ដុោ្្រ	/	kWh។

	 ការកាត់បន្យចំណាយ	៣២%	បនការ្លិតអគ្គិសនតីទោយ	
ពនឺ្មពះអាទិត្យ	រវាងឆំ្្២០១៤-២០១៦មតរូវរានរំពលឹងទុកថានលឹងទៅមតបនតែ		
ជា្រួយការព្យាករបនការធា្្ក់ចុះតប្រ្្រកទៅតិចជាង	០.០២	ដោុ្្រ	 /	
kWh	ទៅមតលឹ្រឆំ្្២០៣០	(WWF	2016)។	តប្្រអាគុយ្្នុកថា្រពល	
ក៏មានការធា្្ក់ចុះតប្រ្មបហាក់មបមហលោ្្ទនះមដរ។

	 បណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតី	ជាតិរបស់មបទទសក្រ្នុជាមានការ	
រាត់បង់ថា្រពលទមចើន	តា្ររយៈការបញ្ជចូន	និងមចកចាយ	ទបើទោះ
ជា្រិនមានការឯកភាពោ្្ទលើទំហំជាក់ោក់បនការរាត់បង់ទនះកតែតី។		
អតីមុរែរ	និង	មកសួងមរែនិងថា្រពល(២០១៦)	បង្្ញអំពតីការរាត់បង់ទោយ	
ការមចកចាយ	មបមហល	១០%	ក្នុងឆ្្ំ២០១០	និងទស្ើរមតទស្មើនលឹង		
១៤%	ក្នុងឆ្្ំ២០១៥	 ទបើទមបៀបទធៀបទៅនលឹងការទមបើមរាស់សរុប។		
និយ័តករអគ្គិសនតី	(Economic Consulting Associates 2015)		
រានបង្្ញអំពតីការរាត់បង់រួ្រ	 ពតីការបញ្ជចូន	 និងមចកចាយចំនួន		
៤%ក្នុងឆ្្ំ២០១៤	និងឆ្្ំ២០១៥។	 ទោយម្្កទលើទិន្ន័យរបស់	
សមាគ្រមបលឹក្សាទសដ្ឋកិច្ចឆ្្ំ២០១៥	រានរា៉្ន់សា្្នថា	ការរាត់បង់	
តា្ររយៈការបញ្ជចូន	និងការមចកចាយ	មានចំនួន	១០%	ក្នុងឆំ្្២០១៥		
ទបើទមបៀបទធៀបទៅមបទទសបថមដលមានមតលឹ្រមត	៦%	និង	ទវៀតណា្រ		
១០%។	 ធនាោរពិភពទោក	 (2017c)	រានរា៉្ន់មបមាណការ	
ខាតបង់តា្ររយៈការបញ្ជចូន	និងការមចកចាយរហូតដល់	២៣.៥%		
ទៅឆ្្ំ២០១៤	 និង	 ២៨.១%	 ទៅឆ្្ំ២០១៣។	 បណា្្ញមខ្ស	
បញ្ជចូនអគ្គិសនតី	ខា្្តតូចទៅ្រូលោ្្ន	 និងមបព័ន្ធភា្្ប់តា្រលំទៅ	
ឋានតា្ររយៈទមរៅបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតីគឺអាចទចៀស្ុត	
ពតីការរាត់បង់ោំងទនះ។

	 ទដើ្រ្បតីធានាថា	ការវិនិទោគទលើទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធទមរៅបណា្្ញ	
មខ្សបញ្ជចូនអគ្គសិនតី	ជាជទម្រើសដ៏ោក់ោញសមមាប់វិនិទោគិន	ចំារាច់	

17				១ដុោ្ ្រក ្ នុង្រួយគតី�ចូវា៉ ្ត ់ទមា៉ ្ងមតរូវរានទលើកទ�ើងទោយធនាោរអភិវឌ្ឍន ៍អាសុ តី	

និងមានទំនាក់ទំនងជា្រួយនលឹង	 (ប៉ុមនតែ្រិនម្រនជាលទ្ឋ្លបន)	 ០.២៨	 ដុោ្្រ/គតី�ចូវា៉្ត់	

មដល្លិតទ�ើងទោយម្៉ាសុតីនទភ្ើងទដើរទោយទមបងម្៉ាសូ៊តទទ។

18			តួទលខរបស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុតី	គឺជាការរ្៉ាន់មបមាណពតីឆំ្្២០១៤។	ការរ្៉ាន់ស្្ានរបស់អង្គការ	

WWF	 គឺចាប់ពតីឆ្្ំ២០១៦-២០១៧	 បង្្ញពតីការកាត់បន្យោ៉្ងរហ័សនូវបថ្ចំណាយ	

ទលើការដំទ�ើង	PV។	
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

19			Intelligent Energy Systems WWF	2016)	រានរា៉្ន់មបមាណពតីការទកើនទ�ើងមបមាណពតី	
៤៥%	ទៅ	៧៨%	បនការងរ	ទមកា្រទសណារីយូ៉បនការ្លិតអគ្គសិនតីចទន្្ាះពតី	៦៣%	ទៅ	៧៧%	ពតី	
ពនឺ្មពះអាទិត្យ	ទៅក្្រនុជាទបើទមបៀបទធៀបទៅនលឹងទសណារីយូ៉ពាណិជ្ជក្រ្មដំទណើរការធ្រ្មតា	មដលមាន	
ការទកើនទ�ើងមតលឹ្រមត	១៧%	បនអគ្គសិនត្ី លិតទោយពនឺ្មពះអាទិត្យ។	BaU	រ្៉ាន់មបមាណថានលឹង	
មានការបទង្កើតការងរមបមហលចំនួន	៧២២,៧២៧	ឆំ្្	(្លិតក្រ្ម	២៧%	ការសាងសង់	៥៧%		
មបតិបតតែកិារនិងការមថោំ	១១%	និងការ ្្គត់ ្្គង់ទមបង	៤%)	ទហើយ	ក្នុងទសណារីយូ៉ស្រត្ភាព្លិត		
៦៣%	PV	មតរូវរានរ្៉ាន់ស្្ានថានលឹងអាចបទង្កើតការងររានចំនួន	១,០៤៩,៤២៨	ឆំ្្	(្លិតក្រ្មទស្មើ	
នលឹង	២៣%	ការសាងសង់ទស្មើនិង៦៥%	មបតិបតតែកិារនិងការមថោំទស្មើនលឹង	១០%	និងការ្្គត់ ្្គង់	
ទមបងឥន្ធនៈ	ទស្មើនិង	១%)	និងទបើសិនជាក្នុងទសណារីយូ៉ស្រត្ភាព្លិតរាន	៧៧%	គឺអាចបទង្កើត	
ការងររានចំនួន	១,២៩២,៩៦០	ឆំ្្	(្លិតក្រ្មទស្មើនលឹង	២៣%	ការសាងសង់ទស្មើនិង	៦៧%	មបតិបតតែិ	
ការនិងការមថោំទស្មើនលឹង	១០%	និងការ្្គត់្្គង់ទមបងទស្មើនលឹង	០.៤%)	ចទនា្្ះពតីឆ្្ំ២០១៥		
ដល់ឆ្្ំ២០៥០។

20			មតរូវរានរ្៉ាន់ស្្ានថានលឹងធ្្ាក់្រកទៅមតលឹ្រចទន្្ាះពតី	០.០២	ទៅ	០.០៦	ដុោ្្រក្នុង្ួរយគតី�ចូវ្៉ាត់ទម្៉ាង	
មតលឹ្រឆំ្្២០៣០	(WWF 2016, de Ferranti 2016)។

21			ចំណាយទលើការដំទ�ើងមតរូវរានគណនាអស់ចំនួន	២,២៤៣	ដុោ្្រ/kW	បូករួ្រនលឹងធុងអាគុយមដល
មានស្រត្ភាព្្នុក	៦០០/kw។	បទច្ចកវិទ្យាមខ្សអាត់ទសតែើងសមមាប់បម្្រងថា្រពលពតីពនឺ្មពះអាទិត្យ		
មានតប្្រ	រហូតដល់	១.៥២៣	ដុោ្្រក្នុង្ួរយគតី�ចូវ្៉ាត់ទម្៉ាង	(WWF	2016)។

មតរូវមានការសម្របសម្ររួលរវាង	ម្នការពមងតីកបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូន	
អគ្គិសនតី	និងអគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មទមរៅបណា្្ញអគ្គិសនតី	(ADB 

2016b)។	 ភាព្រិនច្បាស់ោស់ជុំវិញម្នការពមងតីកបណា្្ញ	
មខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតី		ទធវើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិតតែវិនិទោគិន	ទមពាះថា		
ទៅទពលបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតី	 អូស្រកដល់	 អាចទធវើឲ្យ	
ទហោ្្រចនាស្័្រន្ធទមរៅមខ្សបណ្្ាញមលងមតរូវរានទមបើមរាស់	ជាពិទសស		
ទោយសារទគចារំាច់មតរូវទទួលអាជ្្ាបណ្ណទៅទពលមខ្សបណ្្ាញអូស		
្រកដល់	 (សូ្រទ្រើលអនុសាសន៍	 ២)។	 ម្នការទ្រអគ្គិសនតី	
ភាវូបនតីយក្រ្មជនបទល្រ្ិត	និងមដលអាចព្យាករណ៍រាន	ដូចជាទៅ	
មបទទសទកនោ៉្	គឺអាចកាត់បន្យហានិភ័យបនការ្រកដល់របស់		
បណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតីទៅតា្រទតីតាំងថា្រពលមដល្រិនមាន	
មខ្សបណា្្ញ	និងអាចអនុញ្្តឲ្យមកុ្រហ៊ុននានាទធវើម្នការវិនិទោគ	
របស់ពួកទគ	ជាពិទសស	សមមាប់បណ្្ាញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គសិនតីខ្្ាតតូច		
និងខា្្តតូចបំ្ុត	(GGGI	2018)។

	 ទលើសពតីទនះទទៀត	 អគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មតា្ររយៈដំទណាះ	
មសាយទមរៅបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតី	អាចបទញ្ចៀសបញ្្ោក់ទង	
នលឹងការពមងតីកមខ្សបណា្្ញ។	ឧោហរណ៍្រួយ	គឺថា	អគ្គិសនតីក្រ្នុជា	
រានពលឹងម្្កោ៉្ងខា្្ំងទលើមខ្សបណា្្ញសាងសង់មបតិបតតែិការទ្្រ	
(BOT)	របស់ឯកជន	ទដើ្រ្បតីកាត់បន្យការចំណាយទលើការវិនិទោគ	
ដំបូង	និងកាត់បន្យទពលទវោនិងធនធានមដលមតរូវការទោយអ្ក
្តែល់ឥណោនអនតែរជាតិ	 ទដើ្រ្បតីអនុទោ្រទៅតា្រការវាយតប្រ្ទហតុ	
ប៉ះពាល់បរសិា្្ន	និងសង្គ្រោ៉្ងតលឹងរុឹង(Economic Consultancy 

 Associates 2015)។	ជាទូទៅកិច្ចសន្យា	BOT	មតរូវរានចរចាទោយ	
ឯករាជ្យ	ជាជាងតា្ររយៈការទដញបថ្និង្រិនមតរូវរានមតរួតពិនិត្យជា
សាធារណៈទ�ើយ។	ដំទណាះមសាយទមរៅបណ្្ាញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតី		
នលឹងអាចបទញ្ចៀសការលំរាកោំងទនះ	ទហើយនតីតិវិធតីទដញបថ្មតលឹ្រមតរូវ	
នលឹងធានានូវតមា្្ភាព	 និងតប្រ្បនលុយ	 (value for money)	
ក្នុងដំទណើរការលទ្ធក្រ្ម។

	 ជាចំណុចចុងទមកាយ	ដំទណាះមសាយទមរៅបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូន
អគ្គិសនតីនលឹងមាន្លវិជ្ជមាន	តា្ររយៈការបទង្កើតការងរក្នុងមសុក	

ក្នុងការដំទ�ើង	និងមថោំឧបករណ៍។	ខណៈមានការមបឈ្រក្នុងការ	
រា៉្ន់មបមាណការងរបមន្្រ	និងចំណូលមគរួសារ	មដលបទង្កើតទ�ើង
ទោយឧស្សាហក្រ្មទសវាក្នុងតំបន់	តា្របទពិទសាធន៍ពតីមបព័ន្ធថា្រពល	
មបសិទ្ធភាពតប្រ្ចតីរភាពនិងសុវត្ិភាព	 (Intellectual Energy  

Systems)	(WWF 2016)	រានបង្្ញថា	អត្មបទោជន៍ការងរ	
មដលទទួលរានពតីក ំ ទណើនបនការភា្ ្ប ់ មខ ្ សបណា្ ្ញជា្រួយ	
មបភពថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញគឺមានទមចើន19។	 ឱកាសការងរពតី	
អគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មទមរៅបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតី	 ទំនងជា	
មានកម្ិរតោបជាង	ការពមងតីកោ្៉ងទូលំទូោយនូវការតភ្្ាប់ជា្ួរយ	
មខ្សបណា្្ញថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញមដលមានទលើកទ�ើងក្នុង	
ររាយការណ៍ទនះ។	ទោះជាោ្៉ងណា	ការរ្៉ាន់មបមាណពតីបណ្្ាមបទទស	
ទ្្សងទទៀតរានបង្្ញថា	ឱកាសការងរមបបទនះ	ទៅមតមានទំហំធំ	
(Robinson	និង	Tipping	2016)។

	បញ្្ក់ពតីបទប្បញ្ញតតែោិក់ទងនលឹងការ ត្ែល់អាជ្្ាបណ្ណសមមាប់មបតិបតតែិ
ករបណ្្ាញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គសិនតី	ខ្្ាតតូច	និងអ្កទមបើមរាស់ពាណិជ្ជក្រ្ម	
ចុងទមកាយ	សមមាប់ដំទ�ើង	បទច្ចកវិទ្យាបំមប្ងថា្រពលពនឺ្មពះអាទិត្យ		
សមមាប់ការទមបើមរាស់ឯករាជ្យ។

	 ទៅក្រ្នុជាអាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	ជាអ្កទធវើនិយ័តក្រ្មវិស័យ	
ថា្រពល	អនុវតតែទោលនទោរាយអគ្គិសនតី	អនុ្រ័ត	និងអនុវតតែន៍	
អាជា្្បណ្ណអគ្គិសនតី	 សមមាប់្លិត	 មចកចាយ	 បញ្ជចូន	 និង	
លក់រាយ។	ពន្ធអាករអគ្គិសនតីសមមាប់ឧស្សាហក្រ្មមដលភា្្ប់ទៅ	
នលឹងបណ្្ាញ	គឺមបហាក់មបមហលនលឹង	០.១៧-០.១៩	ដុោ្្រ	/	kWh20	ទបើ
ទមបៀបទធៀបទៅនលឹងតប្្រអគ្គសិនតីតា្រកម្ិរតទមបើមរាស់	មបមហល	០.១២	
ដុោ្្រ	 /KWh	សមមាប់មបព័ន្ធថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យខា្្ត្រធ្យ្រ	
ទលើសពតី	១	MW21	បូករួ្រោំងអាគុយ្្នុកថា្រពល	(WWF 2016, de  

Ferranti 2016)។	 ចំណុចទនះបង្្ញថា	 ការ្លិតថា្រពល	
ទោយពន្ឺមពះអាទិត្យទោយខ្លួនឯង	 ទទួលរានការសន្សំពតីការ	
ចំណាយទមចើន	សមមាប់ជាមបទោជន៍ដល់មកុ្រហុ៊ន	និងអ្កទមបើមរាស់	
ឯកជន។	 ទោះោ៉្ងណាក៏ទោយ	 បទប្បញ្ញតតែិបច្ចនុប្បន្ខវះភាព	
ច្បាស់ោស់ទលើលក្ខណ្ក្នុងការ្តែល់អាជា្្បណ្ណ	និងរចនាស្រ្័ន្ធ	
ពន្ធសមមាប់សហមោសខ្្ាតតូច	និងអ្កទមបើមរាស់អគ្គសិនតីចុងទមកាយ	
សមមាប់ពាណិជ្ជក្រ្ម	មដលទមបើមបព័ន្ធពនឺ្មពះអាទិត្យភ្្ាប់ទៅបណ្្ាញ	
អគ្គិសនតី។	ចំណុចទនះបទង្កើតឲ្យមានភាព្រិនច្បាស់ោស់ទមចើន	និង	
ឧបសគ្គច្រ្បង្រួយ	សមមាប់អាជតីវក្រ្ម	និងមគរួសារ	ក្នុងការវិនិទោគ	
្លិតអគ្គសិនតីពតីមបភពថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	សមមាប់ការទមបើមរាស់	
ផា្្ល់ខ្លួនរបស់ពួកទគ។
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	 មានជទម្រើស	បតី	សមមាប់ការ្លិតថា្រពលពតីពន្ឺមពះអាទិត្យ	
ខា្្តតូច៖

(១)	ការដំទ�ើងមបព័ន្ធ	 ទោយ្រិនពលឹងម្្កទលើបណា្្ញអគ្គិសនតី		
ទោយមតរូវមានអាគុយសមមាប់្្នុក	 ឬ	 មា៉្សុតីនទភ្ើង	 សមមាប់ជា	
ថា្រពលបម្រុង	(២)	មបព័ន្ធពន្ឺមពះអាទិត្យ	 មដលោំមទទោយការ	
តភ្្ាប់ទៅនលឹងបណ្្ាញអគ្គសិនតីសមមាប់បម្ុរងទុក	និង	(៣)	មបព័ន្ធពនឺ្	
មពះអាទិត្យមដលភ្្ាប់ទៅនលឹងបណ្្ាញ	អគ្គសិនតីមដលមានបញ្ចចូលតប្្រ	
ពន្ធអាករ។	 អ្កជំនាញថា្រពលមដលសមា្្សន៍ជាម្្ក្រួយ	 បន		
ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតងទនះរានសង្កត់ធ្ន់ថា		
ជទម្រើស	(១)	គឺមានសារៈសំខាន់សមមាប់ការទទួលរានអគ្គិសនតី	
ទមបើមរាស់ទៅសហគ្រន៍ជនបទោច់មសោល។	ជទម្រើស	(២)	និង		
(៣)	មានសកា្្នុពលខ្ស់បំ្ុតដល់ភាពមបកួតមបមជង	និង ត្ែល់	
្លមបទោជន៍ធំបំ្ុតសមមាប់មបព័ន្ធអគ្គសិនតីជារ្ួរ។	

	 មានភាព្រិនច្បាស់ោស់ជាទមចើន	 ោក់ទងនលឹងមបព័ន្ធទមរៅ	
បណ្្ាញ	អគ្គិសនតី	(ជទម្រើសទតី	១)។	ខណៈមដលការដំទ�ើងមបព័ន្ធ	
ពន្ឺមពះអាទិត្យនតី្រួយៗ	 ្រិនតម្ររូវឲ្យមានអាជា្្បណ្ណមចកចាយ	
របស់អាជ្្ាធរអគ្គសិនតីក្្រនុជា	ការសម្្ាសរានបង្្ញពតីភាព្ិរនច្បាស់
ោស់ទមចើនជុំវិញការអនុ្រ័តទលើការ្តែល់អាជា្្បណ្ណ្លិតអគ្គិសនតី។	
ការទទួលរានអាជា្្បណ្ណ្លិតអគ្គិសនតីពតីមបព័ន្ធពន្ឺមពះអាទិត្យ	
ទៅទមរៅបណា្្ញអគ្គិសនតីមដលភា្្ប់ទៅមគរួសារជាទមចើន	គឺកាន់មត	
មបឈ្រនលឹងភាព្រិនច្បាស់ោស់	 ទោយសារមបព័ន្ធោំងទនាះ	
តម្ររូវឲ្យមានអាជា្្បណ្ណ្លិត	និងអាជា្្បណ្ណមចកចាយ។	បច្ចនុប្បន្	
មបព័ន្ធោំងពតីរទនះមតរូវរានរារាំងពតីការតភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញមខ្ស	
បញ្ជចូនអគ្គិសនតី។	បច្ចនុប្បន្មានអាជា្្បណ្ណអាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា		
ចំនួន	 ៣០០	 ភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអគ្គិសនតីខា្្តតូច	
មដលរានចុះបញ្ជតី	មដលភាគទមចើនទមបើមា៉្សុតីនម្៉ាស៊ូត	(ទោះបតីជាមាន	
ររាយការណ៍របស់	Economic Consultancy Associates	(2015)		
ថាមានអាជា្្បណ្ណចំនួន	៣០០	ទ្្សងទទៀតមដល្រិនរានចុះបញ្ជតី)។

	 មបព័ន្ធពន្ឺមពះអាទិត្យមដលតភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញអគ្គិសនតី		
មដលោំមទទោយបណ្្ាញមខ្សបញ្ជចូនជាថា្រពលបម្ុរង(ជទម្រើស	២)		
គឺជាកត្្ាសំខាន់្ួរយ	ក្នុងការកាត់បន្យបថ្ទដើ្របនអាជតីវក្រ្មអគ្គសិនតី។	
ទោះោ៉្ងណាក៏ទោយ	 អំ�នុងទពលសរទសរទនះ	 អ្កអភិវឌ្ឍន៍	
្រិនោន់	 ទទួលរានអាជា្្បណ្ណ្លិត	 ឬមចកចាយអគ្គិសនតីទទ		
ទហើយក៏មតរូវរានរារាំងពតីការតភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញអគ្គិសនតី។	មបព័ន្ធ	
ពនឺ្មពះអាទិត្យមដលមានកមំ្្ាងធំជាង	១	MW	្ តែល់ការសន្សំថា្រពល	
អគ្គិសនតីតា្រលំោប់លំទោយពតី	០.០៥	ដុោ្្រ	/	kWh	(៣៣%	ទលើ	
ពន្ធអាករបច្ចនុប្បន្)	និងកាត់បន្យតម្ររូវការវិនិទោគមដលកំហិត	
ទោយអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	សមមាប់បមន្្រ	ស្រត្ភាព្លិត	ទដើ្រ្បតីបំទពញ	
តម្ររូវការនាទពលអនាគត។	 ជទម្រើសសមមាប់អ្ក្លិតអគ្គិសនតី	

ទោយសវ័យមបវតតែិទៅក្រ្នុជា	មដលពលឹងម្្កទលើបណា្្ញមខ្ស	បញ្ជចូន		
អគ្គិសនតី	ជាថា្រពលបម្រុង	គឺ្រិនមានទទ	នាទពលបច្ចនុប្បន្ទនះ។	
ប៉ុមនតែ	 មបព័ន្ធពន្ឺមពះអាទិត្យមដល្រិនភា្្ប់ជា្រួយបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូន	
សុទ្ធសាធ	 គឺមានតប្រ្ខ្ស់ជាង	 ទោយសារវាោ្រោរឲ្យមាន	
ស្រត្ភាពស្រមសប	ទដើ្រ្បតីបំទពញការទមបើមរាស់ទពលមានតម្ររូវការ	
ខ្ស់	និងស្រត្ភាពអាគុយស្រមសបសមមាប់្្នុកថា្រពល។	ដូទច្ះ	
ការរួ្របញ្ចចូលោ្្រវាងអគ្គិសនតី្លិតទោយសវ័យមបវតតែិពតីថា្រពល	
កទកើតទ�ើងវិញ	និងការតភា្្ប់បណ្្ាញមខ្សបញ្ជចូន	ទដើ្រ្បតីមគបម់គងការ	
មមបមបរួលបនទិន្្លថា្រពល	និងតម្ររូវការទមបើមរាស់ខ្ស់	គឺមានសារៈ
សំខាន់ក្នុងការកាត់បន្យចំណាយ	និងបទង្កើនភាពមបកួតមបមជង។	ការ	
រឹតត្បិតទលើការទចញអាជ្្ាបណ្្ណ លិតអគ្គសិនតីពតីថា្រពលកទកើតទ�ើង	
វិញ	មដលភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូន	គឺជាឧបសគ្គច្រ្បង្រួយ	
សមមាប់មបព័ន្ធមបបទនះ។

	 ទោបល់ពតីការសម្្ាសសតែតីពតី	ការរ្៉ាន់មបមាណសក្្ានុពលអភិវឌ្ឍ	
បបតង	បង្្ញថា	ការមពរួយរារ្រ្ភអំពតីទស្រភាពបនបណា្្ញ	អគ្គិសនតី		
និងភាពមមបមបរួលបនទនហវកង់	គឺជាឧបសគ្គច្រ្បង	សមមាប់ការទចញ	
អាជា្្បណ្ណ្លិត	និងមចកចាយថ្មតីរបស់អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	និង	
ការតភា្្ប់មបភពថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	ការរឹតត្បិតទនះអនុវតតែ	
ចំទពាះបណា្្ញមដលភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូន	 មដល្លិត	
អគ្គសិនត្ី ្គត់ ្្គង់ដល់អគ្គសិនតីក្្រនុជា	និងអ្ក្លិតអគ្គសិនតីសវយ័មបវតតែ	ិ
មដលពលឹងម្្កទលើបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនជាថា្រពលបម្រុង។	 ករណតី	
អ្ក្លិតអគ្គសិនតីសវយ័មបវតតែ	ិមដលទមបើអគ្គសិនតីពតីបណ្្ាញមខ្សបញ្ជចូន
ជាថា្រពលបម្ុរង	បញ្្មបឈ្រគឺការទឆ្ើយតបទៅនលឹងតម្ររូវការខ្ស់
អំ�នុងទពលការ្្គត់្្គង់ពតីថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញធា្្ក់ចុះ។	ទោយ
សារអ្ក្លិតអគ្គិសនតីសវ័យមបវតតែិក្នុងលក្ខណ្ទនះ្រិនមតរូវរាន	
អនុញ្្តឲ្យបទញ្ចញថា្រពលចូលទៅក្នុងបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនខា្្តធ	ំ	
គឺពួកទគអាចទចៀស្ុតពតីសំណួរពាក់ព័ន្ធនលឹងរទបៀបទោះមសាយជា	
្រួយនលឹងការ្្គត់្្គង់អទថរទៅកម្រិតជាតិ	និងបទប្បញ្ញតិោក់ទងនលឹង	
ពន្ធអាករ	ក្នុងការបញ្ជចូនថា្រពលចូលទៅក្នុងបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូន។	
ទោះជាោ៉្ងណា	ចាំរាច់មតរូវមានយនតែការ្រួយ	ទដើ្រ្បតីទឆ្ើយតបនលឹង
សា្្នភាពមដលបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនថា្្ក់ជាតិមតរូវជាប់ពន្ធ	 ទោយសារ	
មានតម្ររូវការខ្ស់ពតីអ្ក្លិតសវ័យមបវតតែិ	មដល្រិនអាចទឆ្ើយតបទៅ
នលឹងតម្ររូវការផា្្ល់ខ្លួនរបស់ពួកទគ។

	 Bird	 និងមកុ្រមសាវមជាវ(Bird et al	 )(2014)	រាន្តែល់	
ដំទណាះមសាយបទច្ចកទទស្រួយចំនួនទដើ្រ្បតីមគប់មគងការ្លិត	
ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញមដលអទថរ	 និងមកល្រ្មបសិទ្ធភាពបន	
បណា្្ញមខ្សបញ្ជចូននិងមបសិទ្ធភាពចំណាយ	ទោយ្ិរនពលឹងអាមស័យ	
ទលើកម្ិរតបនការបញ្ជចូនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	ជាទូទៅ	មបព័ន្ធ	
មបបទនះមតរូវការភាពបត់មបនបមន្្រទទៀត	 ទដើ្រ្ប តីអាចមគប់មគង	
ភាពមមបមបរួលបមន្្រទទៀតបនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	ភាពអាច	
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

បតម់បនរានទនះអាចសទម្រចរានភា្្្រ	តា្ររយៈការផា្្ស់បតែចូរសា្្ប័ន	
ការតភា្្ប់ោ្្ជា្រួយបណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនថា្្ក់ជាតិដបទទទៀត	 ការ	
អនុវតតែមបតិបតតែិ	ស្រត្ភាព្្នុកថា្រពល	ភាពបត់មបនបនតម្ររូវការ	
និងភាពបត់មបនបនម្៉ាសុតីនទភ្ើង	(Bird et al, 2014)។

	ពមងលឹងតួនាទតីរបស់អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	ជានិយ័តករឯករាជ្យ	
មដលអាចធានាដល់ការ្្គត់្្គង់អគ្គ ិសនតីមដលអាចទុកចិតតែ	
រានក្នុងតប្រ្ោបបំ្ុត។

	 និយ័តករឯករាជ្យមដលមានអាណតតែិច្បាស់ោស់	និងអំណាច	
សមមាប់អនុវតតែបទប្បញ្ញតតែិច្បាប់	គឺមានសារៈសំខាន់សមមាប់មបសិទ្ធ	
ភាព	និងតម្្ាភាពក្នុងវិស័យអគ្គសិនតី។	ជាពិទសស	ចំណុចទនះតម្ររូវឲ្យ	
មានអាណតតែិទដើ្រ្បតីោក់បន្នុកកាតពវកិច្ចតា្ររយៈការ្តែល់អាជា្្បណ្ណ		
ការអនុញ្្ត	ការទទួលសាគល់្ការអនុ្័រត	ការមតរួតពិនិត្យ	ការផាកពិន័យ	
ជាមរាក់	និងឧបករណ៍្្ចូវច្បាប់ទ្្សងៗទទៀត។	ដូទច្ះ	ជាអនុសាសន៍	
សំខាន់បំ្ុត	គឺរោ្្ភិរាលក្រ្នុជានលឹងពមងលឹងអាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា		
ជាអាជា្្ធរមតរួតពិនិត្យច្បាប់ឯករាជ្យ។	តា្ររយៈការមបងមចក្រុខងរ	
និយ័តក្រ្ម	ពតីការកំណត់ទោលនទោរាយ	និង	ទោលនទោរាយ	
សារទពើពន្ធ	និយ័តករមតរូវរានរំពលឹងថានលឹងកាត់បន្យលទ្ធភាពបរាជ័យ	
ទតី្្សារ	ជា្រួយនលឹងការចំណាយជាអប្បបរមាតា្រ	មដលអាចទធវើរាន	៖

•	 	ទប់ទល់នលឹងសមាព្ធ	មដលោ្រោរឲ្យមានការទម្្ាក់	ឬបទង្កើន	
តប្រ្	សមមាប់យកទៅមសង់បថ្ទដើ្រ	និងការមថោំមបព័ន្ធ

•	 	ទចៀសវាងឱកាសនិយ្ររយៈទពលខ្តី	ោក់ទងទៅនលឹងវដតែ	
នទោរាយ	និងទសដ្ឋកិច្ច

•	 	ទលើកក្្រស់ការមបកួតមបមជង	តា្ររយៈការ្តែល់សញ្្ដល់	
វិនទិោគិន	អំពតីច្បាប់មតរូវរានកំណត់និងអនុវតតែ	
ទោយ្ិរនលទ្រ្ៀង

•	 	ធានារាននូវការការពារ្លមបទោជន៍របស់អ្ក្លិត	និង	
អ្កទមបើមរាស់

•	 	ធានារាននូវទសវាមបកបទោយមបសិទ្ធភាពនិងមាន្លចំទណញ	
ទោយកំណត់តប្រ្មដលឆ្នុះបញ្្ំងមតលឹ្រមតរូវពតីការចំណាយ	និង

•	 	មតរួតពិនិត្យ	និងអនុវតតែតា្របទោ្្នគុណភាព	មដលរក្សាការ	
ទលើកទលឹកចិតតែសមមាប់ការអនុវតតែរយៈទពលមវង	ខណៈទពលមដល
បទង្កើនមបសិទ្ធភាពជាអតិបរមា	(OECD	2016)។

	 បច្ចនុប្បន្	មានឯកសារ្រិនមគប់មោន់	 មដលនិោយអំពតីឯករាជ្យ	
ភាពរបស់អាជ្្ាធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា។	បទោ្្នបទច្ចកទទស	និងដទំណើរ	
ការសទម្រចចិតតែរបស់អាជា្្ធរ	ក្នុងការ្តែល់អាជា្្បណ្ណ្លិត	និង	
មចកចាយ	ក៏ដូចជាការកំណត់ពន្ធអាករក៏្រិនមានឯកសារមគប់មោន់	
្ងមដរ។	OECD	(2016)	រានកំណត់	 មរាំចំណុច	មដលសំខាន់	
សមមាប់ទធវើឲ្យអាជា្្ធរទនះ	មានឯករាជ្យភាពម្្កច្បាប់។	ចំណុចោំង	
មរាំទនះអាច្តែល់ជាការមណនាំ	 ទដើ្រ្បតីទធវើឲ្យអាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	
មានឯករាជ្យភាព។	

ភាពចនាបាស់ោស់ខនតួនាទីនិងការទទួល
េុសកតរូវ

	 ច្បាប់គួរទរៀបរាប់ឲ្យរានច្បាស់ពតីទោលបំណងរបស់និយ័តករ		
និងទំនាក់ទំនងរបស់និយ័តករជា្រួយតួអង្គដបទទទៀតក្ នុងជួរ	
រោ្្ភិរាល។	និយ័តករក៏គួរមតសក្រ្មក្នុងការទធវើទំនាក់ទំនងជា្ួរយ
តួអង្គទ្្សងៗទទៀតក្នុងជួររោ្្ភិរាល	ទោយទមបើមរាស់ស្រត្ភាពគិត	
ទុកជា្រុនជាយុទ្ធសានសតែរបស់ពួកទគ	 និងបទមងៀនភាគតីពាក់ព័ន្ធ	
អំពតីតួនាទតីរបស់ពួកទគ។	ការមបងមចកោច់ទោយម�ករវាងអំណាយ	
ទធវើទោលនទោរាយ	 និងអំណាចមបតិបតតែិការ	 មដលមតរូវរាន	
្តែល់ជាអនុសាសន៍ទោយអង្គការសមមាប់កិច្ចសហមបតិបតតែិការ	
ទសដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍(OECD)	 គឺទៅ្រិនោន់មតរូវរានអនុវតតែ	
ច្បាស់ោស់ទៅក្រ្នុជា។	 មកសួងមរែ	 និងថា្រពល	(MME)	និង	
មកសួងទសដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្នុ	(MEF)	គឺជាមា្្ស់រួ្រោ្្ទលើអគ្គិសនតី	
ក្រ្នុជា	(EdC)មដល	អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	ជាអ្កកំណត់អមតា	
ពន្ធអាករមបចាំឆ្្ំ	 ម្្កតា្រររាយការណ៍ចំណាយរបស់អគ្គិសនតី	
ក្រ្នុជា។	បច្ចនុប្បន្ទនះ	អគ្គិសនតីក្រ្នុជា	រាយការណ៍អំពតីចំណាយសរុប		
និងចំណាយវិនិទោគ	ជាជាងរាយការណ៍ល្រ្ិត	និងទូលំទូោយ		
អំពតីគណនតី្រួយចំនួន	(Economic Consultancy Associates		
2015)។	តួនាទតីរបស់	MEE	និង	MEF	ទៅក្នុងការវិនិទោគ	ជា្រួយ		
អគ្គិសនតីក្រ្នុជា	និងក្នុងការ្តែល់កិច្ចសន្យា	កសាង	មបតិបតតែិ	និងទ្្រ	
(BOT)	គឺ្រិនច្បាស់ោស់	ទហើយចំណុចទនះអាចបណា្្លឲ្យមាន	
ទំនាស់្លមបទោជន៍ជាសកា្្នុពល	មដលអាចជាការរំខានដល់		
អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	និងអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវតតែតួនាទតីរបស់
ខ្លួនជានិយ័តករឯករាជ្យ។

តម្នាភាព និងគណបនយនាេភាព

	 និយ័តករគួរ្តែល់ព័ត៌មានោន់ទពលទវោ	និងពាក់ព័ន្ធទលើការ	
អនុវតតែការងរ។	 គួរមតមានមចកស្រមសបសមមាប់ពាក្យបណ្លឹង		
និងបណ្លឹងឧទ្ធរណ៍មបឆំងនលឹងទសចកតែ តីសទម្រចរបស់ពួកទគ។		
និយ័តករអាចអនុវតតែមក្រសតីលធ្រ៌	 តមា្្ភាព	 និងទោលការណ	៍
សុចរិតភាព។	អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	 ទចញ្្សាយររាយការណ៍	
អនុវតតែមបចាំឆ្្ំ។	 ប៉ុមនតែទោះជាោ៉្ងណាក៏ទោយ	ព័ត៌មានល្រ្ិត	
អំពតីការគណនាពន្ធអាករ	កិច្ចសន្យា	BOT និងដំទណើរការមបងមចក	
អាជា្្បណ្ណ	និងដំទណើរការអនុ្រ័តអាជា្្បណ្ណ	គឺ្រិនមតរូវរានទចញ	
្្សាយជាសាធារណៈ	សមមាប់ការពិនិត្យពិច័យ	 ទដើ្រ្បតីវាយតប្រ្ពតី	
ជទម្រើសទ្្សងៗមដលមានតប្រ្ោប	 ភាពយុតតែិធ្រ៌ក្ នុងមបងមចក	
អាជា្្បណ្ណ	និងក្នុងការកំណត់តប្រ្ពន្ធអាករ។	បញ្្ទនះរានទធវើឲ្យ	
មាន្លវិរាកោ្៉ងធ្ន់ធ្រ។	សមាគ្រមបលឹក្សាទសដ្ឋកិច្ច	(2015)	រាន	
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រា៉្ន់សា្្នថា	 តប្រ្ពន្ធអាករអាចមតរូវរានកាត់បន្យ្រកទៅមតលឹ្រ		
០.០៦-០.០៧	ដុោ្្រ	/	kWh	ដរាបណា	EAC	កាន់មតមានឯករាជ្យភាព		
ក្នុងការទលើកក្រ្ស់មបសិទ្ធភាព	និងការមបកួតមបមជង។	ឧោហរណ៍		
អាជ្្ាធរអគ្គសិនតីក្្រនុជាមដលកាន់មតមានឯករាជ្យភាព	អាចមតរួតពិនិត្យ	
ទ្រើលការងរលទ្ធក្រ្ម	មដលមានការមបកួតមបមជងសមមាប់ទទួលរាន	
អាជា្្បណ្ណ្លិត	បញ្ជចូន	និងមចកចាយអគ្គិសនតី	និងអាច្្សពវ្្សាយ	
ព័ត៌មានោក់ទងនលឹងដំទណើរការទមជើសទរីសអ្កទដញបថ្នតី្រួយៗ។

ឯករា្រនាេភាពថែ្កហិរញ្ញវត្នុ

	 គួរមតមានដំទណើរការ្ួរយមតរូវរានបទង្កើតទ�ើងមដលច្បាស់ោស់		
មសបោ្្	និងតមា្្ភាព	សមមាប់កំណត់តម្ររូវការ្រូលនិធិ	និងរទបៀប	
មគប់មគងទលើ្រូលនិធិ។	និយ័តករ	ក៏គួរមានសវ័យភាពស្រមសប	និង	
មបកបទោយគណទនយ្យភាពក្នុងការចំណាយថវិការបស់ពួកទគ។		
្រូលនិធិរបស់	EAC	គឺពលឹងម្្កទលើចំណូលពតីការបង់កបម្រអាជា្្បណ្ណ	
របស់អ្ក្តែល់ថា្រពល	(ច្បាប់អគ្គិសនតីបនមពះរាជាណាចមកក្រ្នុជា	
មាមតា	២៧)។	កម្រិតបនកបម្រអាជ្្ាបណ្ណ	(មតរូវបង់ជាមរាក់ទរៀលក្នុង	
្រួយគតី�ចូវា៉្ត់ទមា៉្ង)	មតរូវរានកំណត់ទៅក្នុងអនុមកលឹត្យ	 ទលខ	១៣១	
(២០០១)។	ថវិកាអតិទរក	ឬ	កងវះខាត	មតរូវរានមកតម្ររូវតា្ររយៈ	
ការមកសម្ររួលទ�ើងវិញនូវកបម្រអាជា្្បណ្ណទៅឆ្្ំគណទនយ្យបនា្្ប់	
(ច្បាប់អគ្គិសនតីបនមពះរាជាណាចមកក្រ្នុជាមាមតា	 ២៧)។	 ប៉ុមនតែ
ទោះោ៉្ងណាក៏ទោយមានព័ត៌មានជាសាធារណៈតិចតួចណាស់		
អំពតីកបម្រអាជា្្បណ្ណរបស់	 EAC	 ទលើសពតីច្បាប់រានកំណត់ទនះ។	
ឧោហរណ៍	 ដំទណើរការពិនិត្យ	 និងការគណនាកបម្រ	អាជា្្បណ្ណ	
ឆំ្្២០១៤	របស់	EAC	គឺ្ិរនមានពន្យល់ល្ិ្រតទៅក្នុងររាយការណ៍
មបចាំឆ្្ំរបស	់EAC	ទទ	(EAC	2015)។

ឯករា្រនាេភាពខនភាពជាអ្កដរឹកនាំ

	 ការមតងតាំង	 និងការចាត់តាំងអ្កដលឹកនាំក្នុងនិយ័តករគួរមត	
ម្្កទលើដំទណើរការមដលមានតមា្្ភាព	និងគណទនយ្យភាព។	គួរមត	
មានច្បាប់ច្បាស់ោស់	សតែតីពតីទំនាស់្លមបទោជន៍	សមមាប់ោំមទ	
ការបំទពញការងរទោយឯករាជ្យ	ខណៈទពលកំពុងទធវើការ	និងឈប	់
ពតីការងរ។	 ទោងតា្រច្បាប់អគ្គិសនតី	 បនមពះរាជាណាចមកក្រ្នុជា		
សមាជិកសំខាន់ៗបតីរបស់	EAC	នលឹងមតរូវកំណត់	និងទស្ើសុំទោយ	
នាយករដ្ឋ្រនន្រតី	 ទហើយនលឹងមតរូវរានមតងតាំងទោយមពះរាជមកលឹត្យ។		
ព័ត៌មានអំពតីរទបៀបបនដំទណើរការទមជើសទរីសជាក់មសតែង	គឺ្រិនមានទទ។

អាកបនាបកិរិយាបុគ្លិក

	 ការទមជើសទរីសបុគ្គលិកគួរមតម្្កទលើស្រត្ភាព	និងសតីលធ្៌រ។	
បុគ្គលិកគួរមតមានការទលើកទលឹកចិតតែ	និងទសរីភាពក្នុងការបំទពញការងរ	
របស់ពួកទគ។	និយ័តករអាចមានសវយ័តភាពក្នុងការកំណត់មរាក់	
មខ	 និងអនុវតតែការរឹតត្បិត្រុន	 និងទមកាយការងរជាសមាមាមត។	
្ិរនសូវមានព័ត៌មានជាសាធារណៈអំពតីការទមជើសទរីសបុគ្គលិក។	អំ�នុង	
ទពលសំភាសន៍ទៅក្នុងមបទទសរានរកទ�ើញថា	បុគ្គលិក្ិរនមតរូវរាន	
ទមជើសទរីសទោយម្្កទលើលក្ណៈស្រ្បតតែិោ៉្ងទទៀងោត់ទនាះទទ។

	្ តែល់ការទលើកទលឹកចិតតែវិនិទោគទលើថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	
ទោយ្តែល់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុស្ររ្រ្យ

	 ទដើ្រ្បតីយល់ដលឹងពតីរទបៀបទលើកទលឹកចិតតែការវិនិទោគ	 មបទទសបថ	
អាចជាជទម្រើសល្្រួយ	 សមមាប់្រូលនិធិអគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្ម	
ជនបទទៅក្រ្នុជា	(មអ៊រអ៊ីមអហវ	REF)។	បច្ចនុប្បន្ខណៈទពលមដល	
REF	 មចងអំពតី	“ការទលើកក្រ្ស់ការទមបើមរាស់បទច្ចកវិទ្យាថា្រពលក
ទកើតទ�ើងវិញល្ៗ	 មដលមានលក្ណៈបទច្ចកទទសស្រមសប	និង	
មដលអាចទធវើពាណិជ្ជក្រ្មរាន”	 ជាទបសកក្រ្ម្រួយក្នុងចំទណា្រ	
ទបសកក្រ្មោំង	៨	របស់ខ្លួន	មានបញ្ញតតែិ	និងការទលើកទលឹកចិតតែតិចតួច	
សមមាប់ការ្លិតថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	 មដលោក់ទងទៅនលឹង	
ក្រ្មវិធតីមបព័ន្ធថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យតា្រ្្ះ។

	 ទៅឆ្្ំ២០០៣	មបទទសបថរានបទង្កើត្រូលនិធិ្រួយទដើ្រ្បតីបទង្កើន	
ោំងមបសិទ្ធភាពថា្រពល		និងបទង្កើនការ្លិតអគ្គិសនតីពតីមបភពក	
ទកើតទ�ើងវិញ	ជាពិទសសពតីថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ	និងមបព័ន្ធទមរៅ
បណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនទៅជនបទ។	បទពិទសាធន៍របស់មបទទសបថ	គឺ	
ជាគំរូូដ៏ល្្រួយ	សមមាប់ទរៀបចំ	និងដំទណើរការការទលើកទលឹកចិតតែម្្ក	
ហិរញ្ញវត្នុ	ដល់វិស័យថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទៅក្្រនុជា	ទោយ្ិរនោក់	
បន្នុកបមន្្រទលើថវិកាជាតិ	(សូ្រទ្រើលមបអប់ទតី	១)។

	 អ្កកាន់កិច្ចមព្រទមពៀងទិញថា្រពល	 (PPAs)	អាជា្្បណ្ណ	
្លិត	និងមចកចាយតា្ររយៈបណ្្ាញមខ្សបញ្ជចូនខ្្ាតតូចសហមោស	
អគ្គិសនតីភាវូបនតីយក្រ្មជនបទ	 ក៏ដូចជា	 អាជតីវក្រ្មក្នុងមសុក	 និង	
មកុ្រមគរួសារមដលចាប់អារ្រ្មណ៍ទលើដំទណាះមសាយឯករាជ	 គឺជា	
ទបក្ជនសមមាប់គទមមាងមបបទនះ។	អ្កកាន់អាជ្្ាបណ្ណភូ្ិរ	និងមគរួសារ	
មដល្រិនរានភា្្ប់ទៅនលឹងបណា្្ញមខ្សអគ្គិសនតី	អាចមានលទ្ធភាព	
ទទួលរាន្រូលនិធិទនះ	សមមាប់ជំនួសមា៉្សុតីនមា៉្ស៊ូតមដលមាន	
តប្រ្បថ្	សមមាប់ដំទ�ើងមបព័ន្ធថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យមដលមាន	
តប្រ្មបកួតមបមជង។	សមាគ្រកសិករមដលសម្របសម្ររួលកសិក្រ្ម	
តា្រកិច្ចសន្យា	 និងមដលអនុវតតែ	 កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	
ក្នុងចំទណា្រអ្កដបទទទៀតក៏ជាមកុ្រទោលទៅមដលមានសកា្្នុពល		
សមមាប់្រូលនិធិ្ងមដរ	 ទមពាះពួកទគ	ជាញលឹកញាប់តំណាងមគរួសារ	
ដ៏ទមចើនមដល្ិរនរានភ្្ាប់ទៅនលឹងបណ្្ាញមខ្សអគ្គសិនតី។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

	 ្ូរលនិធិបងវលិមបសិទ្ធភាពថា្រពលបថ	(EERF)	មតរូវរានចាត់ទុកថាជាទជាគជ័យ្ួរយ	ក្នុងការទលើកក្្រស់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ		
(Jue et al. 2012	 វិទ្យាស្្ានសមមាប់្លិតក្រ្មឧស្សាហក្រ្ម	 ឆំ្្២០១២)	ទហើយវាអាចជាគំរូ្ួរយសមមាប់បទង្កើត្ូរលនិធិមសទដៀង	
ោ្្ទនះទៅក្្រនុជា។

 EERF	រានពមងតីកភាពទជាគជ័យក្នុងការទកៀរគរហិរញ្ញវត្នុពាណិជ្ជក្រ្ម	សមមាប់គទមមាងថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	យនតែការរបស់	
្រូលនិធិទនះរានកាត់បន្យការចំណាយមបតិបតតែិការ	និងទពលទវោរបស់រោ្្ភិរាល	តា្ររយៈការ្តែល់ឱកាសឲ្យធនាោរក្នុងមសុក	
្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីសាធារណៈ។	

	 ក្រ្ចតីការមរាក់ោបរបស់្រូលនិធិ	 ទៅឲ្យធនាោរ	និងក្រ្មវិធតី្តែល់ឥណោនធានាទោយម្្ក	រានទកៀរគរហិរញ្ញវត្នុជាទមចើនពតីវិស័យ	
ឯកជនសមមាប់គទមមាង	និងបទច្ចកវិទ្យាថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	EERF	រានកាត់បន្យររំាងហិរញ្ញវត្នុសមមាប់អ្កអភិវឌ្ឍន៍គទមមាង	និង	
អ្ក ត្ែល់ទសវាទៅមបទទសបថមបកបទោយមបសិទ្ធភាព។	្ូរលនិធិអនុញ្្តឲ្យ	វិនិទោគិនកាត់បន្យអមតាការមរាក់មត�ប់្រកវិញ	(rate of 

return)	របស់ពួកទគពតីគទមមាង	និងរានអនុញ្្តឲ្យឧស្សាហក្រ្មថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញរបស់វិស័យឯកជនបទង្កើតទ�ើងនូវគំរូអាជតីវក្រ្ម	
មបកបទោយចតីរភាព	មដលរានចូលរួ្រកាត់បន្យហានិភ័យឥណោនបមន្្រទទៀត។

	 លទ្ធភាពទទួលរាន្រូលនិធិរានជួយឲ្យធនាោរពាណិជ្ជអាចអភិវឌ្ឍការយល់ដលឹងកាន់មតសុតីជទមរៅពតីហានិភ័យគទមមាង		
ការចំណាយ	មរាក់ចំទណញ	និងការទមបើមរាស់បទច្ចកវិទ្យា។	្រូលនិធិទនះោ្រោររយៈទពល	បតីទៅបួនឆ្្ំ	 ទដើ្រ្បតីឲ្យ្រូលនិធិទនះសទម្រច	
រានពាក្យទស្ើសុំក្នុងអមតាមដលអាចទទួលយករាន	មដលមាន	សារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនុកចិតតែ	 ទលើការ្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីពាណិជ្ជក្រ្ម		
ទៅក្នុងវិស័យថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	ការបទង្កើនទំនុកចិតតែទលើការ្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីសមមាប់វិស័យទនះ	មានន័យថា	ធនាោរពាណិជ្ជ	
ក្នុងមសុក	ទតីបំ្ុត	មានលទ្ធភាព្តែល់ក្រ្ចតីទោយទមបើ្រូលនិធិសាធារណៈ	ទោយឯករាជ្យ។	មានកតា្្ពតីរោ៉្ងមដលមតរូវរានចាត់ទុកថា	
មានសារៈសំខាន់សមមាប់ភាពទជាគជ័យរបស់្ូរលនិធិ។	ទតី្ួរយ	អ្កជំនាញបទច្ចកទទស	ហិរញ្ញវត្នុ	និងអ្កជំនាញខាងទោលនទោរាយ
មដលមគប់មគង្រូលនិធិ	 មតរូវកាត់បន្យហានិភ័យគទមមាងសមមាប់្រូលនិធិ	និងវិនិទោគិនឯកជន។	ទតីពតីរ	អនុវតតែគទមមាងសាកល្បងគឺ	
មានសារៈសំខាន់ណាស់	សមមាប់កំណត់	លទ្ធភាពម្្កទសដ្ឋកិច្ច	ការរា៉្ន់មបមាណការសន្សំថា្រពល	និងការកាត់បន្យការបទញ្ចញ	
ឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់របស់គទមមាងជាក់ោក់្រួយចំនួន។

	 ទសនាសនទាន៖	្រូលនិធិជួយសម្របសម្ររួលការវិនិទោគទលើវិស័យថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	 រួ្រោំងមបព័ន្ធទមរៅបណា្្ញមខ្ស	
អគ្គិសនតី	តា្ររយៈការជួយធនាោរពាណិជ្ជក្រ្មឲ្យអភិវឌ្ឍន៍នតីតិវិធតីវាយតប្រ្	និង្តែល់មរាក់ក្រ្ចតីការមរាក់ោប	សមមាប់គទមមាងថា្រពល	
កទកើតទ�ើងវិញ។	តា្ររយៈការ្តែល់ក្រ្ចតីការមរាក់ោបដល់ធនាោរពាណិជ្ជ	្រូលនិធិទនះរា៉្ប់រងហានិភ័យទោយម្្ក	និងការចំណាយ	
ពាក់ព័ន្ធនលឹងដំទណើរការ្តែល់មរាក់ក្រ្ចតី។	្រូលនិធិ្តែល់លទ្ធភាពឲ្យធនាោរពាណិជ្ជទទួលរាន	្រូលនិធិក្នុងអមតាការមរាក់មបកួតមបមជង	
ទដើ្រ្បតីអាចរា៉្ប់រងការចំណាយដំបូងៗរបស់គទមមាងថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	EERF	 របស់បថរានទោះមសាយឧបសគ្គមដលមានទៅ	
ក្នុងវិស័យធនាោរពាណិជ្ជបថ។	ទតី្រួយ	ធនាោរពាណិជ្ជមតរូវរានទលើកទលឹកចិតតែឲ្យ្តែល់ហិរញ្ញប្បោនដល់គទមមាងទោយ្តែល់នូវអមតាការ	
មរាក់ដ៏ោក់ោញ។	ទតីពតីរទដើ្រ្បតីទទួលរានធនាោរពាណិជ្ជមតរូវរានទលើកទលឹកចិតតែឲ្យវិនិទោគទលើការកសាងស្រត្ភាព	ទដើ្រ្បតីអភិវឌ្ឍន៍	
នតីតិវិធតីមបតិបតតែិការក្រ្ចតី	និងទសវាក្រ្មមបកបទោយមបសិទ្ធភាព	សមមាប់្តែល់ការវិនិទោគទលើថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។

មបអប់ទតី	១៖	្រូលនិធិបងវិលមបសិទ្ធភាពថា្រពលបថ	(EERF)	គឺជាឧោហរណ៍គំរូ្រួយសមមាបម់បទទសក្រ្នុជា
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	 យន្ការកបតិបត្ិការ និងហិរញ្ញបនាបទាន៖ EERF	 មតរូវរានមគប់មគងទោយមកសួងទសដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្នុបថ។	នតីតិវិធតីមបងមចក		
EERF	 មតរូវរានមតរួតមតាទោយមកសួងថា្រពល	និងមគប់មគងទោយគណៈកមា្្ធិការឯករាជ្យ្រួយ	 មដលមានតំណាង្រកពតីមកសួង	
ថា្រពល	 មកសួងបរិសា្្ន	 និងមកសួងហិរញ្ញវត្នុ។	 គណៈកមា្្ធិការទនះរានចាត់តាំងអនុគណៈក្រ្មការ្រួយចំនួន	 ទដើ្រ្បតីជួយទលើ	
ភារកិច្ចទ្្សងៗ	ដូចជា	ការពិនិត្យ	និងវាយតប្រ្សំទណើគទមមាងថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ។	EERF	 មប្រូលចំណូលមរាក់ពន្ធទមបងឥន្ធនៈ		
(០.០០២	ដុោ្្រ	 /	លតីមត)	ទលើមគប់្លិត្លទមបងឥន្ធនៈោំងអស់	សមមាប់ជាមបភពចំណូលទោលរបស់ខ្លួន។	EERF	រាន្តែល់	
មរាក់ក្រ្ចតីដល់ធនាោរពាណិជ្ជក្នុងអមតាការមរាក់សូន្យ	 សមមាប់ក្រ្ចតីមដលមានទំហំទលឹកមរាក់ពតី	 ៣	 ោនដុោ្្រអាទ្ររិក	 ដល	់	
១២	ោនដុោ្្រអាទ្ររិក។	ធនាោរពាណិជ្ជទមបើមរាស់មរាក់ក្រ្ចតីរបស់្រូលនិធិ	EERF	 ទដើ្រ្បតី្តែល់ហិរញ្ញប្បោនដល់គទមមាងថា្រពល	
កទកើតទ�ើងវិញ	ក្នុងអមតាការមរាក់រហូតដល់	៤%។

	 សហមគិននានា	ដូចជា	មកុ្រហ៊ុនទសវាក្រ្មថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	មតរូវោក់សំទណើមរាក់ក្រ្ចតីទៅធនាោរពាណិជ្ជ។	បនា្្ប់ពតី
ការពិនិត្យទលើភាពសក្រិស្រម្្ក	ឥណោន	និងការវិភាគម្្កហិរញ្ញវត្នុ	ធនាោរពាណិជ្ជមតរូវោក់សំទណើគទមមាងមដលអាចទជាគជ័យ	
និងតារាងម្នការទូោត់សំណងទៅ	EERF	តា្ររយៈ	នាយកោ្្នអភិវឌ្ឍន៍	និងមបសិទ្ធភាពថា្រពលជំនួស	(DAEDE)។	

	 ទៅទពលមដលសំទណើក្រ្ចតីមតរូវរានអនុ្័រត	កូនបំណុលមតរូវសងោំងមរាក់ទដើ្រ	និងការមរាក់្រកធនាោរពាណិជ្ជ	ទហើយធនាោរពាណិជ្ជ	
នលឹងសងមរាក់ទដើ្រទៅ	EERF	 វិញ។	អ្កខ្ចត្ី តែល់ររាយការណ៍ជាទទៀងោត់ទៅនាយកោ្្នអភិវឌ្ឍន៍	និងមបសិទ្ធភាពថា្រពល	ជំនួសអំពត្ី ល	
ប៉ះពាល់របស់គទមមាង។	 នាយកោ្្នអភិវឌ្ឍន៍	 និងមបសិទ្ធភាពថា្រពលជំនួស	 តា្រោនការអនុវតតែរបស់	 EERF	 តា្ររយៈ	
សូចនាករ្ួរយចំនួន	ដូចជា	ចំនួនបថ្មដលមតរូវការសមមាប់អនុ្័រតក្រ្ចតី	ទំហំថា្រពលមដលរានសន្សំតា្ររយៈវិធានការ ត្ែល់្ូរលនិធិ	ចំនួន	
ធនាោរមដលចូលរួ្រ	ចំនួនក្រ្ចតី	និងទំហំសរុបបនមរាក់ក្រ្ចតីមដលរានអនុ្រ័ត។

	 មរាក់ក្រ្ចតី	EERF	មតរូវរានទមបើ	សមមាបរ់ា៉្ប់រងការចំណាយទលើការទិញ	និងដំទ�ើងឧបករណ៍	ការរចនា	ពន្ធ	និងកាតពវកិច្ចនាំចូល		
ដូចមដលមានមចងទៅក្នុងច្បាប់សតែតីពតីការទលើកក្រ្ស់ការអភិរក្សថា្រពល	ឆ្្ំ១៩៩២	ម្្កទតី	២៤។	

	 បរិបទបរលនបយាោយ៖	ច្បាប់ទលើកក្្រស់ការអភិរក្សថា្រពលឆំ្្១៩៩២	(ម្្កទតី	២៤)	គឺជាឧបករណ៍្្ចូវច្បាប់្ួរយ	ជាទោល	
សមមាប់ការអភិវឌ្ឍ	និងការអនុវតតែ្រូលនិធិ។	ច្បាប់ទនះបកមសាយ	និងកំណត់ពតីការចាត់មចងសា្្ប័ន	និងហិរញ្ញវត្នុរបស់រោ្្ភិរាល	
ការទទួលខុសមតរូវ	និងភារកិច្ចរបស់រោ្្ភិរាល	និងលក្ណៈស្្របតតែសិមមាប់អង្គភាពនានា	មដលសិ្តក្នុងវិស័យទមបើមរាស់ថា្រពល	ដូចជា	
	វិស័យឧស្សាហក្រ្ម។	្រូលនិធិបថទនះមតរូវរានបំទពញបមន្្រទោយការទលើកទលឹកចិតតែម្្កពន្ធទលើថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	និងក្រ្មវិធតីទលើក	
ក្រ្ស់មកុ្រហ៊ុន្តែលទ់សវាក្រ្មថា្រពល។	

	 ែលបេះពាល់៖	គិតមតលឹ្រឆ្្ំ២០១២	EERF	រាន្តែល់្រូលនិធិដល់ធនាោរចំនួន	១៣	មដលរាន្តែលម់រាក់ក្រ្ចតីដល់គទមមាងចំនួន	
២៩៤	(Jue et al. , 2012)។	ទលឹកមរាក់វិនិទោគសរុបចំនួន	៥២១.៥	ោនដុោ្្រ	មដល	២៣៦.៣៤	ោនដុោ្្រអាទ្ររិក	ជាទលឹកមរាក់	
របស	់EERF	និង	២៨៥.២	ោនដុោ្្រ	ជាហិរញ្ញប្បោនបំណុលរបស់ធនាោរ។	្រូលនិធិរានកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក	់	
សរុបចំនួន	០.៩៨	ោនទតានបនCO2e	ទហើយការសន្សំម្្កហិរញ្ញវត្នុមបចំាឆំ្្មតរូវរានរ្៉ាន់មបមាណថាមានចំនួន	១៦៩	ោនដុោ្្រអាទ្ររិក	
(Jue et al. , 2012)។

មបអប់ទតី	១៖	្រូលនិធិបងវិលមបសិទ្ធភាពថា្រពលបថ	(EERF)	គឺជាឧោហរណ៍គំរូូ្រួយសមមាបម់បទទសក្រ្នុជា
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

៣.៣.ការកគប់កគង�នធាន 

�ម្ជាតិ

	 មានតុល្យភាពល្រវាងការអភិវឌ្ឍ	និងការអភិរក្សធនធានធ្រ្មជាតិ	
ទៅមបទទសក្រ្នុជា។	សិកា្្សាោ	ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពល	
អភិវឌ្ឍន៍បបតង	និងការសមា្្សោ៉្ងទូលំទូោយមដលជាម្្ក្ួរយ
បន	ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតងរានគូសបញ្្ក់ពតី	
តម្ររូវការតុល្យភាពមបបទនះ	មសបទពលមដលម្នការយុទ្ធសានសតែជាតិ	
សតែតីពតីការអភិវឌ្ឍបបតងឆ្្ ំ២០១៣	 របស់រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជា		
ទោលនទោរាយជាតិសតែតីពតីការអភិវឌ្ឍបបតងឆ្្ំ២០១៣	 ម្នការ	
យុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	ឆ្្ំ២០១៤	និងយុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	
(ឆ្្ំ២០១៣)	ោំងអស់សុទ្ធមតរានទផា្្តទលើការសទម្រចរាននូវ	
តុល្យភាពទនះ។

	 មបទទសក្រ្នុជាមានបមពោ៉្ងធំទូលំទូោយ	មានធនធានទលឹក	
ដ៏ទមចើនសន្ធលឹកសនា្្ប់មដលហូរទចញពតីទទន្ទ្រគង្គ	និងភ្ំមកវាញរាន	
្តែល់នូវ្លទនសាទដ៏ល្	 ទដើ្រទកាងកាង	 និងថ្មប៉មបះ/ទលឹកផា្្ថ្ម		
រានោំមទដល់ការរីកលូតោស់ោ៉្ងឆប់រហ័សបនឧស្សាហក្រ្ម	
ទទសចរណ៍	 និងដតីមានជតីជាតិ	 និងធំលវលឹងទលវើយសមមាប់វិស័យ	
កសិក្រ្ម។	 ក៏ប៉ុមនតែ	 ទៅក្រ្នុជាមានសមាព្ធធ្ន់ណាស់ទលើធនធាន	
និងដតីោំងទនះ។	សមាព្ធទនះទកើតទ�ើងពតីការទនសាទហួសមបមាណ	
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនតី22	 ការមប្រូល្លហួសទហតុពតី	
បមពទឈើ	 និងមបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតីមដលនាំ្រកនូវការសលឹកទរចរឹល។		
បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុរានបមន្្រទលើបញ្្មបឈ្រ	 មដលមាន	
មសាប់ោំងទនះ	តា្ររយៈការទកើនទ�ើងកម្ិរតទលឹកស្ុរមទ	ការរាត់បង់ដតី	
បង្កបទង្កើន្ល	និងការថយចុះបរិមាណទលឹកសា្្ត	(RGC 2015b)។

	 ទោយទោងទៅទលើតួនាទតីស្ចូលរបស់ធនធានធ្រ្មជាតិក្នុងការ	
មទមទង់ចតីរភាពបនមបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតីរបស់មបទទស	ម្្កទនះនលឹងទផា្្តជា
សំខាន់ទលើបមពទឈើ។	មបមហលពាក់កណា្្លបនប្្ដតីរបស់មបទទស	

មតរូវរានមគបដណ្ប់ទោយបមពទឈើ	(RGC	2014	ធនាោរពិភពទោក	
2017a)។	បមពទឈើ្ តែល់ទឈើ	និងអុសធ្យចូង	ការពារទតីជមមាល	កាត់បន្យ	
ការរាក់ដតី	 និងការរាត់បង់ជតីជាតិដតី	 ជាអាងកាបូន	 និងការពារ	
ទលឹកជំនន់	 ទោយទហតុទនះវារានពន្យឺតការកកររងដតីល្បាប់	 ទៅរាត	
អាងសតែនុកទលឹក	និងជួយការពារដតីោំដុះទៅម្្កខាងទមកា្រ។

	 ខណៈមដលតួទលខខុសៗោ្្បនការរាត់បង់គម្របបមពទឈើ23		

មានការយល់មសបោ្្ថា	 គម្របបមពទឈើមានតួនាទតីជាមសោប់	
ទអកូ�ចូសុតី	 ទដើ្រ្បតីទប់ទល់ទមោះធ្រ្មជាតិ	និងយល់មសបថាការកាប	់
បំផា្្ញបមពទឈើរានបទង្កើនភាពសលឹកទរចរឹលដតីធ្តី	និងការរាក់ដតី	និង	
កាត់បន្យគុណភាពទលឹក	 មដលទធវើឲ្យមានការធា្្ក់ចុះនូវ្លិត	
ភាពកសិក្រ្ម	 និងជល្ល	ក៏ដូចជារានកាត់បន្យភាពធន់នលឹង	
ទលឹកជំនន់។	ជាងទនះទៅទទៀត	ទោយម្្កទលើសន្ិធិឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់	
ចុងទមកាយបង្្ញថា	ក្រ្នុជាគឺជាអាងកាបូនសុទ្ធក្នុងឆ្្ំ២០០០24

មដលទស្ើរមតពាក់កណា្្លបនបរិមាណកាបូនបទញ្ចញ	សរុបរបស់	
មបទទសក្រ្នុជា	ទចញពតីការផា្្ស់បតែចូរបនការទមបើមរាស់ដតីធ្តី	និងបមពទឈើ	
(និនា្្ការបមពទឈើ	 ២០១៥)	ជា្រួយនលឹងការបទញ្ចញឧស្ម័នសរុប	
របស់មបទទសមានបរិមាណទលើសកម្រិត្រធ្យ្រ	ក្នុងចំទណា្រមបទទស	

22			បមន្្រទលើការផ្្ាស់បតែចូរទតីលំទៅរបស់្រនុស្សរាប់ពាន់នាក់	ទំនប់វារីអគ្គសិនតីរានបង្កជាឧបសគ្គ	
ដល់ការផ្្ាស់បតែចូរកមន្ងមតតីបង្្ត់ពូជ	បទង្កើនការបំផ្្ាញបមពទឈើ	កំខិតដល់ការទកៀរគរ្្នុកអាហារ	
បម្ុរងជតីជាតិដតី	 មដលមានសារៈសំខាន់សមមាប់វិស័យ	កសិក្រ្ម	និងរានកាត់បន្យលំហូរដតី	
ល្បាប់ទៅទទន្សាប	និងតំបន់ដតីសណ្ទទន្ទ្រគង្គការ	បទង្កើនការសលឹកទឆ្រស្ុរមទ	និងនំា្រកនូវ	
ហានិភ័យបនការធ្្ាយចូលទលឹកបមប។	

23			គម្របបមពទឈើមតរូវរានរ្៉ាន់ស្្ានថាខុសោ្្ោ្៉ងខំ្្ាង។	ភាពខុសោ្្បនរទបៀបកំណត់និយ្រន័យ
បមពទឈើ	និងការកំណត់មពំមដនរបស់វា	រានបទង្កើតឲ្យមានការរ្៉ាន់ស្្ានខុសោ្្មបបទនះ	(FAO 

2016)។	បច្ចនុប្បន្រាជរោ្្ភិរាលរានកំណត់និយ្រន័យបមពទឈើថាជាម្្ក្ួរយបនមបព័ន្ធទអកូធ្រ្មជា
តិ	ឬ	ចម្្ារទៅក្នុងទម្រង់ដតីទសើ្រ	ដតីទំនាប	និងដតីស្លួត	មដលមគបដណ្ប់ទោយទដើ្រទឈើដុះជាធ្រ្មជា
តិ	ឬទដើ្រទឈើោំ	មដលមានក្្រស់ោ្៉ងទហាចណាស់	៥	ម្៉រមត	ទៅទលើប្្ដតីោ្៉ងតិច	០.៥	ហិកតា	
ទោយមានគម្រប	ទមចើនជាង	១០%	(MAFF 2010)។	ការរ្៉ាន់ស្្ានជា្្ចូវការរបស់មកសួងកសិក្រ្ម		
រុក្្ាមបមាញ់	និងទនសាទ	រួ្រនិងមកសួងបរិស្្ានបង្្ញថាគម្របបមពទឈើរានធ្្ាក់ចុះ	២១	%	
ក្នុងចទន្្ាះឆំ្្២០០៦	និង២០១៤	ឬមបមហល	១,៤	%	ក្នុង្ួរយឆំ្្	(MoE 2016)។	មកសួងបរិស្្ាន
រានរ្៉ាន់ស្្ានការរាត់បង់បមពទឈើ	ក្នុងអមតា	០.៨២%	ក្នុង្ួរយឆំ្្	គិតពតីឆំ្្២០១៤	ដល់ឆំ្្២០១៦	
ឬ	មបហាក់មបមហលនលឹង	៧៨,៥០០	ហិកតា	ក្នុង្ួរយឆំ្្	(ODC	2017)។	ទិន្ន័យរបស់	FAO 

(FAO 2016)	ការរ្៉ាន់ស្្ាននាទពលថ្មតៗី ទនះទោយម្្កទលើ	Hansen et al.	(ឆំ្្2016)	និង	ODC	
(2016)	រានបង្្ញថា	ការរាត់បង់បមពទឈើមបចំាឆំ្្	(ទោយទមបើនិយ្រន័យគម្របមគបដណ្ប់	
១០%)	មានមបមាណ	១%,	១.៨%	និង	១.៥%	សមមាប់រយៈទពលពតីឆំ្្២០១៤	ដល់	ឆំ្្២០១៦។

24			ទោងតា្រសារទពើភ័ណ្ឧស្មន័្្ះកញ្ចក់ថ្មតីបំ្ុតសមមាប់ឆំ្្២០០០	ក្នុងររាយការណ៍ជាតិទលើកទតីពតីរ	
ោក់ជូនទៅ	UNFCCC	(MoE	2015)។
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មបភព	យកទចញពតីអង្គការ	Global Forest Watch	(២០១៧)	

មដលមានមរាក់ចំណូល្រធ្យ្រកម្រិតោប	 (ធនាោរពិភពទោក	២០១៨)។	ជាការកត់សមាគ្ល់	 ក្នុងរយៈទពលប៉ុនា្្នឆ្្ំចុងទមកាយទនះ		
ការបទញ្ចញកាបូនពតីវិស័យបមពទឈើមានមបភពច្រ្បង្រកពតីការសមា្្តដតីធ្តីោក់ទងនលឹងស្រ្បោនដតី	 មដលជាទហតុនាំឲ្យមានការបទញ្ចញកាបូន	
មដល្្នុកទៅក្នុងជតីវមា៉្ស	និងដតី	(ននិា្្ការបមពទឈើ	២០១៥)។	អនុសាសន៍ខាងទមកា្រមតរូវរានដកទចញពតីនិនា្្ការោំងទនះ។

ទរៀបចំបញ្ចប់ការទធវើម្នទតីដ៏ទូលំទូោយបនដតីស្រ្បោនទសដ្ឋកិច្ច	(ELC)	តា្ររយៈការទមបើមរាស់បទច្ចកវិទ្យាមសាវមជាវពតីចមា្្យ	ទដើ្រ្បតីទធវើឲ្យ	
មានបទប្បញ្ញតតែិនិងការអនុវតតែច្បាប់ល្មបទសើរ។

	 ចមំណកដ៏សំខាន់្រួយបនធនធានធ្រ្មជាតិរបស់មបទទសក្រ្នុជា	មានបមពទឈើដ៏ទូលំទូោយ	និងមានទមចើនមបទភទទឈើមដលមគបដណ្
បទ់ៅទលើប្្ដតីមបមាណពតី	៨	ទៅ	៩.៥	ោនហិកតា។	បមពទឈើោំងទនះ	រួ្រមាន	ចមា្្រ	បមពប្ស្សតី	និង	តំបន់ទបតិកភណ្ទទសភាពវប្បធ្៌រ	
និងជតីវៈចម្រុះមត្រួយគត់	(MAFF	២០១០)។

បមពទឈើ	 គឺជាកតា្្សំខាន់្រួយ	 ក្នុងការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចជាតិ។		
បមពទឈើ្រិនម្រនមតលឹ្រមតជាវត្នុធាតុទដើ្រសមមាប់្លិត្លបមពទឈើ	
មដលមានតប្រ្	 មដលជាតម្ររូវការទតី្្សារអនតែរជាតិប៉ុទណាណ្ះទទ	ប៉ុមនតែ	
បមពទឈើក៏មានសារៈសំខាន់្ងមដរ	 សមមាប់ទតី្្សារមប្រូលកាបូន	
ជាសក្្ានុពល	(MAFF	២០១០)។	ទលើសពតីទនះទទៀត	បមពទឈើក្្រនុជា	
មានសារៈសំខាន់ណាស់សមមាប់ចតីរភាព	 និង្លិតភាពរបស	់
វិស័យកសិក្រ្ម	និងជល្លទៅក្្រនុជា។	មបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតីបមពទឈើ្ ្រល់	
ឲ្យទសវាក្រ្មបរិសា្្នសំខាន់ៗ	រ្ួរមាន	ការមគប់មគងទលើចរាចរទលឹកទៅ	
តា្រ្រូលោ្្ន	ការកាត់បន្យ្លប៉ះពាល់បនទមោះរាំងស្លួត	 និង	
ទលឹកជំនន់	និងការកាត់បន្យដតីល្បាប់ទៅតា្ររាតអាងសតែនុកទលឹក។		

សារៈសំខាន់បនបមពទឈើរបស់មបទទសក្រ្នុជា	 ្រិនអាចមតរូវរានទគ	
បំទ្្ើសទនាះទទ។

	 បច្ចនុប្បន្	 មពំមបទល់ស្រ្បោនបមពទឈើ	គឺ្រិនមតរូវរានកំណត់	
ច្បាស់ោស់។	 ជាលទ្ធ្ល	 នាំឲ្យមានការរាត់បង់បមពទឈើជា	
ញលឹកញាប	់(និនា្្ការបមពទឈើឆ្្ំ២០១៥)។	ការអនុវតតែច្បាប់មគបម់គង	
បមពទឈើទៅទន់ទខ្សាយ	 ទោយសារមត្រិនមានការកំណត់មពំមដន	
ស្រ្បោនច្បាស់ោស់។	ទបើសិនកមន្ងណា្រួយ	្រិនរានកំណត់	
ច្បាស់ោស់	មានន័យថា	តំបន់ទនាះ្ិរនអាចមតរូវរានការពារទ�ើយ។	
និន្្ាការបមពទឈើ	(២០១៥)	រានរ្៉ាន់មបមាណថា	សមាមាមតបមពទឈើ	
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

ដ៏ធំមដលមតរូវរានដកទចញ	(និងការរាត់បង់បមពទឈើ)	គឺជាលទ្្ធ ល	
ពតីការសម្្ាតដតីក្នុងតំបន់ស្្របោន	និងការបំមប្ងដតី	(ests)	ទោយោ្្ន	
ការមតរួតពិនិត្យ	និងការមគប់មគង	ដូចមដលមានមចងទោយមកសួង	
បរិសា្្ន	 (រដ្ឋរាលបមពទឈើ)	 និងមកសួងកសិក្រ្ម	 រុកា្្មបមាញ់	
និងទនសាទ។	ទដើ្រ្បតីទប់ទល់នលឹងសា្្នភាពោំងទនះ	មកសួងបរិសា្្ន	
និងរដ្ឋរាលបមពទឈើ	 គួរមតទមបើបទច្ចកវិទ្យាមសាវមជាវពតីចមា្្យ	 និង	
ស្រត្ភាពមបព័ន្ធព័ត៌មានភូ្រិសានសតែរបស់ខ្លួន(GIS)	ទដើ្រ្បតីទទួល	
រានទិន្ន័យសកល	និងអាចកំណត់មពំមដនបនការកាន់កាប់ដតីរាន	
មតលឹ្រមតរូវ។	សក្រ្មភាពទនះគួរមតជាលក្ខណ្ដំបូង	សមមាប់ការទធវើ	
ម្នការទមបើមរាស់ដតី។

	 ទតីបំ្ុត	 ទដើ្រ្បតីកាត់បន្យការរាត់បង់បមពទឈើ	និងទមបើមរាស់	
ធនធានធ្រ្មជាតិ	 មដលមានទៅក្នុងបមពោំងទនាះ	រោ្្ភិរាលក្រ្នុជា	
រាន្តែល់អនុសាសន៍ជាចាំរាច់ឲ្យទរៀបចំបញ្ចប់ការទធវ ើម្នទតីដតី	
ស្រ្បោនទសដ្ឋកិច្ច។	ការទធវើម្នទតីទនះគួរមតមតរូវរានទមបើជា្រូលោ្្ន
សមមាប់មកល្រ្បទប្បញ្ញតតែិ	និងការអនុវតតែច្បាប់។

	 វិញ្្បនបមតបញ្្ក់បមពទឈើ	គឺជាឧបករណ៍្្ចូវច្បាប់្រិនម្រន	

រដ្ឋដ៏សំខាន្់រួយ។	វាគឺជា	“ដទំណើរការ្រួយ	មដលបណ្្ាញអនតែរជាតិ	
បនតួអង្គចម្រុះនានាអាចកំណត់	 និងអនុវតតែបទោ្្នសមមាប់ការ	
មគប់មគងបមពទឈើទៅជុំវិញពិភពទោក”	(Meidinger	២០០៣)។	
	វិញ្្បនបមត	គឺជាលក្ខណ្ដ៏សំខាន់្រួយ	សមមាប់មបទទសមដល	
នាំចូល	និងអាជតីវក្រ្មមដលោ្រោរឲ្យចតីរភាព្លិតក្រ្ម	និងមបភព	
មដលរានធានា។	 មកុ្រមបលឹក្សាមគប់មគងបមពទឈើ	 ក្រ្មវិធតីសមមាប់	
ការអនុ្រ័តវិញ្្បនបមតបមពទឈើ	និងអង្គការអនតែរជាតិទឈើមតរូពិច	គឺ	
ជាអង្គការ	មដលមានក្រ្មវិធតី្តែល់វិញ្្បនបមតបមពទឈើមដលមតរូវរាន	
អភិវឌ្ឍន	៍និងអនុ្រ័តោ៉្ងទូលំទូោយ។	

	 វិញ្្បនបមតបមពទឈើមដលមតរូវរានទទួលសាគ្ល់	និងអនុ្រ័តជា	
អនតែរជាតិ	គឺជាធាតុសំខាន់្រួយក្នុងការទទួលរានលទ្ធភាពនាំទចញ	
ទឈើទៅកាន់ទត្ី ស្ារមដលមានតប្្រខ្ស់	និងការទទួលរាន្ូរលនិធិកាបូន	
ពិភពទោកតា្ររយៈក្រ្មវិធតីទរែដដ៍បូក	(REDD+)។	វិញ្្បនបមតក៏ជា	
្រូលោ្្នមគលឹះ	 សមមាប់អនុវតតែច្បាប់បមពទឈើ	 កិច្ចមព្រទមពៀងម្្ក	
ពាណិជ្ជក្រ្ម	 អភិរាលកិច្ចនិងការអនុវតតែច្បាប់បមពទឈើ	 ក្នុងភាព	
ជាបដគូទោយស្ម័មគចិតតែ	(FLEGT VPA)	ជា្រួយសហភាពអឺរែុប។		
ទរែដដ៍បូក	ទផា្្តទលើការកសាងម្នការទមបើមរាស់ដតី	និងការមបងមចក	
សិទ្ធកិាន់កាប់។	កិច្ចមព្រទមពៀង	FLEGT	 ទផា្្តទលើមកបខណ្អនុវតតែ		
និងការទលើកទលឹកចិតតែម្្កទសដ្ឋកិច្ចទដើ្រ្បតីជំរុញឧស្សាហក្រ្មទឈើ	

បទង្កើនការការពារច្បាប់បនវិញ្្បនបមតទដើ្រ្បតីទលើកក្រ្ស	់
លទ្ធភាពទទួលរានទតី្្សារទឈើមដលមានតប្រ្ខ្ស់។

ឲ្យមានចតីរភាព	និងទជាគជ័យ។	ជារួ្រ	ក្រ្មវិធតីទនះរាន ត្ែល់ឱកាសសមមាប់	
ការមកល្រ្អភិរាលកិច្ច	 ច្បាប់បមពទឈើ	និងបទប្បញ្ញតតែិ	 តមា្្ភាព		
វិធានបទច្ចកទទស	 និងមដលម្្កទលើសិទ្ធិសមមាប់ការមគប់មគង	
បមពទឈើមបកបទោយចតីរភាព	និងមបព័ន្ធមតរួតពិនិត្យ	និងរាយការណ៍		
(និនា្ការបមពទឈើឆ្្ំ២០១៥)។

	 ម្្កទលើការរា៉្ន់មបមាណរបស់	 FAO	 សមមាប់ឆ្្ ំ២០១៦		
មានបមពទឈើមត	១២,៧៤៦	ហិកតាប៉ុទណាណ្ះ	ក្នុងចំទណា្របមពជិត		
៩	ោនហិកតាទៅក្រ្នុជា	មដលមតរូវរាន្តែល់វិញ្្បនបមតទោយមកុ្រ	
មបលឹក្សាមគប់មគងបមពទឈើសកល	(Forest Stewardship Council)	
(អាតា្្ស់បមពទឈើសកល	 ឆ្្ំ២០១៨	 អង្គការឃ្្ំទ្រើលបមពទឈើ	
ពិភពទោក	 ឆ្្ំ២០១៧)។	 មកុ្រហ៊ុន	 Grandis Timber Ltd		
មដលោំទដើ្រប្រ៉សាក់ក្នុងទខតតែកំពង់ស្ឺ	គឺជាមកុ្រហ៊ុនឯកជនដំបូងទគ	
និងមត្រួយគត់	 ក្នុងមបទទសក្រ្នុជាមដលទទួលរានវិញ្្បនបមត	
របស់មកុ្រមបលឹក្សាមគប់មគងបមពទឈើសកល	មដលរានទទួលសាគ្ល់ការ	
អនុវតតែល្	 ក្នុងការមគប់មគងបមពទឈើ	 (ODC 2013, Grandis  

Timber Ltd 2018)។

	 ក្រ្មវិធតីវិញ្្បនបមតជាតិ	និងឯកជន	គួរមតមតរូវរានពិនិត្យទោយ	
មបុងមបយ័ត្។	 វិញ្្បនបមតទនះជំរុញការមគប់មគងបមពទឈើមបកប	
ទោយចតីរភាពក្នុងកម្ិរតខុសៗោ្្	ទមពាះថាវិញ្្បនបមតមបទភទនតី្ួរយៗ		
មានបទោ្្នផា្្ល់របស់ខ្លួន	(Durst et al ឆ្្ំ២០០៦	អង្គការឃ្្ំ	
ទ្រើលបមពទឈើពិភពទោក	ឆ្្ំ២០១៧)។	ឧោហរណ៍បមពទឈើ្រួយ
ចំនួនមដលរានបញ្្ក់ជាលក្ណៈជាតិ	ដូចជាក្រ្មវិធតីវិញ្្បនបមត	
ទឈើម្៉ាទ�សុតី	(MTCS)	មតរូវរានទគរិះគន់ចំទពាះបទោ្្នកិច្ចការពារ	
បរិសា្្ន	និងសង្គ្រ	ថា្រិនច្បាស់ោស់។	MTCS	និង	Lembaga 

Ekolabel	 របស់មបទទសឥណ្ឌូទណសុតីរានសង្កត់ធ្ន់ទៅទលើការ	
កាត់បន្យ្លប៉ះពាល់ម្្កបទច្ចកទទសកាប់ទឈើ	មដលអាចជាការ	
លះបង់ម្្កកត្្ាសង្គ្រ	(មកុ្រឃំ្្ទ្រើលបមពទឈើសកល	ឆំ្្២០១៧)។		
មបទទសនាំទឈើចូលទៅអាសុតី	 ដូចជា	 មបទទសចិន	កូទរែ	 និងជប៉ុន		
ជាទូទៅ	 គឺ្រិនយកចិតតែទុកោក់ទលើ្លប៉ះពាល់ម្្កបរិសា្្ន		
ទមចើនជាងមបទទសនាំទឈើចូលទៅអឺរ ែ ុបឬអាទ្ររិកខាងទជើងទទ		
ដូទច្ះ	បទោ្្នសមមាប់អ្ក្លិតសមមាប់ទតី្្សារមបបទនះគឺជាទូទៅ	
ោបជាង។	្រិនមានឧោហរណ៍ណា្រួយ	អំពតីវិញ្្បនបមតរបស់	
វិស័យឯកជនជាពិទសស	ទោយសារមតការចំណាយទលើការអនុវតតែ	
និងការមតរួតពិនិត្យ	ក៏ដូចជាកងវះខាតការោំមទជាអនតែរជាតិ	លទ្ធភាព
មានកម្រិតក្នុងការចូលទតី្្សារអនតែរជាតិ	មដលតម្ររូវឲ្យមានចតីរភាពក្នុង
ការមគប់មគងបមពទឈើ។

	 ទោយសារភាពកម្របនក្រ្មវិធតី្តែល់វិញ្្បនបមតឯកជនមដល	



35
25 Climate-Smart Agriculture 101 (no date) 

អាចទជឿទុកចិតតែរាន	រោ្្ភិរាលក្្រនុជាមតរូវរានមណនំាឲ្យអនុ្័រតក្រ្មវិធតី	
មដលមតរូវរានោំមទជាអនតែរជាតិ។

	បទោ្ន្បនការវាសម់វងរ្ួរទលើ្ លតិភាពកសកិ្រ្មទោយម្្ក	
ទលើទស្សនៈោន	 កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	 ទដើ្រ្បតី	
តា្រោនវឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យទនះ។

	 បច្ចនុប្បន្ទនះទៅក្រ្នុជាោ្្នបទោ្្នក្នុងការវាស់មវង្លិតភាព	
កសិក្រ្មទទ។	រង្្ស់្លិតភាពជាមបបពណតី	គឺម្្កទលើទិន្្ល/ហិកតា		
កមំ្្ាងពលក្រ្ម/ហិកតា	ទតានបន្លិតក្រ្មសរុប	ចំទណញដុលនិងទំហំ	
ចូលរួ្ររបស់វ ិស័យកសិក្រ្មក្ នុង្លិត្លក្ នុងមសុកសរុប។		
ជាធ្រ្មតារង្្ស់ោំងទនះ្រិនរានរាប់បញ្ចចូលការកាត់បន្យទសវាក្រ្ម	
មបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតី	 ការរំខានម្្កសង្គ្រជាយថាទហតុ	 វិស្រភាព	
ទយនឌ័រ	 និងភាពងយរងទមោះចំទពាះបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	
និងវិបត្រិទ្្សងៗទទៀត។	

	 ទោយសារបញ្្មបឈ្រមដលវិស័យកសិក្រ្មទៅក្រ្នុជាកំពុង	
ជួបមបទះ	(មានទៅក្នុងម្្ក	៣.១	បនររាយការណ៍ទនះ)	កសិក្រ្មឆ្្ត	
ខាងអាកាសធាតុគឺជា្រទធ្យារាយស្ររ្រ្យ្រួយ	សមមាប់ទោះមសាយ	
បញ្្មបឈ្រោំងទនះ	និងសមមាប់វាស់មវង្លិតភាពកសិក្រ្មឲ្យ	
រានមគប់មជុងទមជាយ។	 ការពលឹងម្្កជា្្ចូវការទៅទលើសសរសតែ្រ្ភ	
ោំងបតីរបស់កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាសធាតុ	 មដលមានរង្្ស់ភា្្ប់	
្រកជា្រួយ	 នលឹងអាចបំទពញតា្រតម្ររូវការមតរួតពិនិត្យបនម្នការ	
យុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិក្រ្ម	 ឆ្្ ំ២០១៤-១៨	 (MAFF		
ឆ្្ ំ២០១៥)	 អាចឆ្នុះបញ្្ ំងពតីទោលបំណងរបស់យុទ្ធសានសតែ	
ចតុទកាណ(២០១៣)	និងបន្សនុតីជា្រួយរង្្ស់្លិតភាពកសិក្រ្ម		

(FAO	២០១៣)។

	 សសរសតែ្រ្ភោំងបតីបន	កសិក្រ្មឆ្្តខាងអាកាស	ធាតុមដលជា	
្ូរលោ្្នមគលឹះសមមាប់វាស់មវង្លិតភាពកសិក្រ្ម	គឺ	(១)	ការបទង្កើន	
្លិតភាព	និងទិន្្លមបកបទោយចតីរភាព	ទោយោ្្នការទធវើស្្របោន	
ម្្កសុចរិតភាព្រុខងរបនទសវាក្រ្មមបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតី	 មដលវិស័យ	
កសិក្រ្មពលឹងអាមស័យទលើ	(២)	ការពមងលឹងភាពធន់របស់សហគ្រន	៍
ទដើ្រ្បតីបន្សាំុខ្លួនទៅនលឹងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	និងការកាត់បន្យ	
ភាពងយរងទមោះ	 និង	 (៣)	ការកាត់បន្យ	 និងការមសូបយក	
ការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់ជាសកា្្នុពល	(Kaczan et al. , 2013,  

FAO 2018, IFAD 2012)។	ជារូប្រនតែដ៏សា្រញ្ញ	កសិក្រ្មឆ្្ត	
ខាងអាកាស	ធាតុអាចមតរូវរានពិពណ៌នា	ដូចខាង	ទមកា្រ៖

កសិកម្ឆ្នាតខាងអាកាសធាតុ = ចីរភាពកសិកម្ + ភាព�ន់ - 
ការបបញ្ចញឧស្័ន25 ។

	 ទតី្ួរយ	ការវាស់មវងទលើចតីរភាពកសិក្រ្មោ្រោរឲ្យមានសូចនាករ	

មដលឆ្នុះបញ្្ំងពតីរង្្ស់្លិតភាពមបបមបបពណតី	ដូចជាទិន្្ល។	
ទលើសពតីទនះ	វាោ្រោរសូចនាករទដើ្រ្បតីរា៉្ន់មបមាណ	ទសវាមបព័ន្ធ	
ទអកូ�ចូសុតីមដលវិស័យកសិក្រ្មពលឹងអាមស័យ	ដូចជាទលឹក	(ការទមបើមរាស់	
ទលឹកក្នុង្ួរយហិកតា	ឬបរិមាណទិន្្ល)	គុណភាពដតី	(កម្ិរតធាតុ	
ចិញ្ចលឹ្រ	សំណលឹក	ការទមបើជតី)	ការបំមប្ងពតីដតីបមពទៅដតីកសិក្រ្ម	(ប៉ះពាល	់
ដល់ទលឹកនិងដតី)។

	 ទតីពតីរ	 ទដើ្រ្បតីរា៉្ន់មបមាណភាពធន់នលឹងបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ		
និងការកាត់បន្យភាពងយរងទមោះ	មានទិដ្ឋភាពបតី	 មដលចាំរាច់	
មតរូវពិចារណា។	សា្្ដ្យហ្គល៍	និងមកុ្រមសាវមជាវ	(	Smajgl et al.)	
(២០១៦)	 រានឲ្យនិយ្រន័យបនភាពងយរងទមោះថាជាការរួ្រ	
បញ្ចចូលោ្្	និងអនតែរក្រ្មបនការមបឈ្រ្ុរខ	្លប៉ះពាល់	និងស្រត្ភាព	
បន្សាំុខ្លួន។	ការមបឈ្រ្រុខ	និង្លប៉ះពាល់	បទង្កើនភាពងយរង	
ទមោះជាទូទៅរបស់មបទទសចំទពាះបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុខណៈ	
មដលស្រត្ភាពបន្សុំាខ្លួន	នលឹងកាត់បន្យភាពងយរងទមោះជាទូទៅ។

	 ការមបឈ្រ្រុខឆ្នុះបញ្្ំងពតីវិសាលភាពបនតំបន់្រួយមដល	
មតរូវរង្លប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទ្្សងៗ	ោក់ទងនលឹងបមម្របម្ររួល	
អាកាសធាតុ	ដូចជា	ភាពរាំងស្លួត	ទលឹកជំនន់	និងសា្្នភាពអាកាស	
ធាតុធ្ន់ធ្រទ្្សងៗទទៀត។	ការរា៉្ន់មបមាណទលើការមបឈ្រ្រុខ	តម្ររូវ	
ឲ្យមានការវិភាគទៅទលើលក្ខណ្អាកាសធាតុ	 (សតីតុណ្ភាព	
ទភ្ៀងទលឹកកក។ល។)	ហានិភ័យទលឹកជំនន់	 និងភាពរាំងស្លួត	 និង	
ការព្យាករអាកាសធាតុ។	 ្លប៉ះពាល់ទផា្្តទលើ្លប៉ះពាល់បន	
បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	ទលើវិស័យ្រួយ	ឬតំបន់្ួរយ។ក្នុងចំទណា្រ	
សូចនាករទ្្សងទទៀត	 រួ្រមាន	 កម្រិតភាពមកតីមក	 ការខូចខាត	
ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	 ទិន្្លកសិក្រ្ម	 និងចំណាកមសុកទោយ	
បង្ំមដលបណា្្ល្រកពតីទលឹកជំនន់។	 ស្រត្ភាពបន្សាំុខ្ លួនគឺជា	
លទ្ធភាពរបស់តំបន់្រួយក្នុងការមគប់មគង	ឬកាត់បន្យ្លប៉ះពាល់	
អវិជ្ជមានបនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុទោះបតីជាកម្រិតណា្រួយបន	
ការមបឈ្រ្រុខ	 និង្លប៉ះពាល់ក៏ទោយ។	 សូចនាករពាក់ព័ន្ធ	
នលឹងវិស័យកសិក្រ្ម	 រួ្រមាន	មោប់ពូជ	/ពូជដំណាំទ្្សងៗ	ស្រត្ភាព	
និងគុណភាពបនការសតែនុកទុកអាហារនិងមោប់ពូជ	ស្រត្ភាព	និង	
គុណភាពបនការមចកចាយទលឹក	និងការសតែនុកទលឹកទុក។

	 ទតីបតី	ការបទញ្ចញឧស្មន័្្ះកញ្ចក់ពតីវិស័យកសិក្រ្ម	ឆ្នុះបញំ្្ងពតីការ	
បទញ្ចញឧស្មន័ពិតមរាកដពតីវិស័យទនះ្ង	និងពតីការបំមប្ងដតីបមពទឈើ	
ទៅជាដតីកសិក្រ្ម	 និងការរាត់បង់កាបូនមដល្្នុកទៅក្នុងជតីវមា៉្ស	
មដលមានជតីវិតរស់ទៅ្ងមដរ។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

៣.៤.ការបបង្កើនែលិតភាព 
ឧសនាសាហកម្ តាមរយៈការបកបើ 
�នធានកាន់ថតមនកបសិទ្ធភាព

	 វិស័យឧស្សាហក្រ្មទៅក្នុងមពះរាជាណាចមកក្រ្នុជារានបង្្ញ	
នូវកំទណើនដ៏រឹងមាំក្នុងទសវត្សរ៍កន្ង្រកទនះ។	ទិន្ន័យថ្មតីៗបំ្ុត	
បង្្ញថា	កំទណើន្លិត្លក្នុងមសុកសរុបសមមាប់វិស័យទនះ	មាន	
រហូតជិត	១១%	ក្នុងឆ្្ំ២០១៦	ទធៀបនលឹងកំទណើនមបមហល	៧%	បន	
ទសដ្ឋកិច្ចោំង្រូល	(ធនាោរពិភពទោក	2018a)។	ជាលទ្ធ្ល	
បនកំទណើនោ៉្ងឆប់រហ័សបនវិស័យឧស្សាហក្រ្មទនះ	ការរួ្រចំមណក	
របស់វាក្នុង្លិត្លក្នុងមសុកសរុប	ក៏មានការទកើនទ�ើងជាលំោប់	
្ងមដរ	 ក្នុងរយៈទពលប៉ុនា្្នឆ្្ំចុងទមកាយ	 គឺមបមហល	 ២៣%		
ក្នុងឆ្្ំ២០០៩	ទៅជិត	៣២%	ទៅឆ្្ំ២០១៦	(ធនាោរពិភពទោក		
2018b)។	ការពមងតីករបស់វិស័យ	ក៏រានឆ្នុះបញំ្្ងពតីតម្ររូវការថា្រពល		
មដលកំពុងទកើនទ�ើងរបស់វិស័យទនះ្ងមដរ	 មដលទំហំសរុបបនការ	
ទមបើមរាស់របស់វិស័យោំង្ូរលមានកំទណើនចំនួន	១១%	ក្នុងរយៈទពល	
ពតីឆ្្ំ២០១០	ដល់ឆ្្ំ២០១៥	(ERIA	និង	MME	2016)26	។	វិស័យ	
កាត់ទដរ	គឺជាវិស័យនំា្ុរខ	សមមាប់ការរីកចទម្រើនបនវិស័យឧស្សាហក្រ្ម	
ោំង្រូល	និងកំទណើនការទមបើមរាស់ថា្រពលរបស់វិស័យ	បនា្្ប់្រក	
គឺឧស្សាហក្រ្្ម លិតឥដ្ឋសមមាប់បទម្រើទលើវិស័យសំណង់	ទរាងម្៉ាសុតីន	
កិនមសូវសមមាប់មកបច្មសូវឲ្យទៅជាអង្ករ	្លិតក្រ្មជ័រ	 និងវិស័យ	
្្រចូបអាហារ	រួ្រោំងការ្លិតទលឹកកក។	ទគរំពលឹងថា	ការទមបើមរាស់ថា្រពល	
ទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហក្រ្ម	នលឹងបនតែទកើនទ�ើងក្នុងកម្ិរតមបហាក់មបមហល	
ោ្្គឺពតី	៤%	ទៅ	៥%	ក្នុង្រួយឆ្្ំ។

	 រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជារានកំណត់ទោលទៅក្នុងការផា្្ស់បតែចូរ	
មបទទសទនះ	ឲ្យទៅជាមបទទសមានចំណូល្រធ្យ្រកម្រិតខ្ស់	 ទៅឆ្្	ំ
២០៣០	និងជាមបទទសមដលមានចំណូលខ្ស់ទៅឆ្្ំ២០៥០27។	
រោ្្ភិរាលរានសង្កត់ធ្ន់ទលើតួនាទតីរបស់វិស័យឧស្សាហក្រ្ម	និង	
សហមោសខា្្តតូច	និង្រធ្យ្រ	ថាជាកតា្្ជំរុញដ៏សំខាន់	សមមាប់	

កំទណើននាទពលអនាគត	 (យុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	 ឆ្្ំ២០១៣		
ម្នការយុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	២០១៤-២០១៨)។	សមមាប់ទោល	
បំណងទនះ	 រោ្្ភិរាលរាន	 អនុ្រ័តទោលនទោរាយអភិវឌ្ឍន	៍
វិស័យឧស្សាហក្រ្មក្្រនុជា	(២០១៥-២០២៥)	កាលពតីមខ្រតីនាឆំ្្២០១៥		
ជា្រគ្គនុទទ្សក៏ទដើ្រ្បតី្តែល់ដំទណាះមសាយជាមបព័ន្ធ	 ទដើ្រ្បតីអភិវឌ្ឍន៍	
វិស័យឧស្សាហក្រ្មឲ្យមានភាពមបកួតមបមជង។	ទោលនទោរាយ	
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហក្រ្មទឆ្ើយតបទៅនលឹងបញ្្ជាទមចើន	រួ្រោំង		
ការទធវើពិពិធក្រ្ម	្រូលោ្្នឧស្សាហក្រ្ម	ការអភិវឌ្ឍទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ	
រូបវនតែ	របស់មបទទស	(ឧោហរណ៍	ទលឹក	ទូរគ្រនាគ្រន៍	ការដលឹកជញ្ជចូន		
និងមបព័ន្ធទលឹកស្នុយ)	ការអភិវឌ្ឍកមំ្្ាងពលក្រ្មជំនាញ	និងការមកល្្រ	
លទ្ធភាពទទួលរានហិរញ្ញប្បោន	ក្នុងចំទណា្រអាទិភាពទ្្សងៗទទៀត		
(ទោលនទោរាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហក្រ្មក្្រនុជា	ឆំ្្២០១៥)។

	 ្រូលោ្្នបនវិស័យឧស្សាហក្រ្មទៅក្រ្នុជា្រិនោន់មតរូវរានទធវើ	
ពិធក្រ្មទៅទ�ើយទទ	មតមតរូវរានមគបដណ្ប់ោ្៉ងខំ្្ាងទោយ្លិត	
ក្រ្មសទ្រ្ៀកបំពាក់។	ឧស្សាហក្រ្មកាត់ទដរ	គឺជាឧស្សាហក្រ្ម	 មដល
មាននិទោជកធំជាងទគក្នុងវិស័យទនះ	មដលតា្រការរា៉្ន់មបមាណ	
គឺរាន្តែល់ការងរចទនា្្ះពតី	៤៥០,០០០	ទៅ	៦០០,០០០	នាក់គឺ	
មបមហលទស្មើនលឹង	៨%	បនកមា្្ំងពលក្រ្មសរុប	(មកសួងពាណិជ្ជក្រ្ម	
ឆ្្ំ២០១៦	 អង្គការពលក្រ្មអនតែរជាតិ	 ២០១៧)។	 ឧស្សាហក្រ្ម	
កាត់ទដរ	ក៏ជាអ្កចូលរួ្រចំមណកដ៏ធំបំ្ុត	ទស្ើរមតទស្មើ្រួយភាគបួន		
ទៅក្នុង្លិត្លក្នុងមសុកសរុបរបស់មបទទសក្្រនុជា	(ធនាោរពិភព	
ទោក	2017a,	2017b)។	មបមហលជា	៩៥%	បនទរាងចមកកាត់ទដរ	
មដលរានចុះបញ្ជតីទៅក្នុងមបទទសក្រ្នុជាគឺជាក្រ្មសិទ្ធិរបស់ជន	
បរទទស។	ការទមបើមរាស់មបទទសក្រ្នុជាជាទវទិកានាំទចញសមមាប់	
្លិតក្រ្មមដលមានតប្រ្ោប	 និង្លិតភាពោប	 មកុ្រហ៊ុន	
ទ្របរទទសោំងទនះ	 មានការទលើកទលឹកចិតតែតិចតួចក្នុងការកសាង	

26			IEA (2017)	រានបង្្ញពតីការទកើនទ�ើងខ្ស់បនការទមបើមរាស់សរុបចុងទមកាយរបស់វិស័យ	
ឧស្សាហក្រ្មមបមហល	 ៤២%	 ក្នុងរយៈទពលពតីឆ្្ំ២០០៩	 ដល់ឆ្្ំ២០១៥	 ទបើទមបៀបទធៀប	
ទៅនលឹងការទកើនទ�ើង	 ៣៦%	 បនការទមបើមរាស់សមមាប់ទសដ្ឋកិច្ចោំង្រូល។	 ឯករាជ្យភាព	
បនមបភពោំងពតីរមដលឆ្នុះបញំ្្ងពតីស្្ានភាពជាក់មសតែងកាន់មតមតលឹ្រមតរូវ	រានបញ្្ក់ថា	តម្ររូវ	
ការថា្រពលក្នុងវិស័យឧស្សាហក្រ្មកំពុងទកើនទ�ើង	មដលទធវើឲ្យវិធានការសមមាប់មបសិទ្ធភាព	
ម្្កថា្រពលកាន់មតសំខាន់។	

27   NSDP	ទមបើពាក្យខុសោ្្ទៅក្នុងម្្កទ្្សងៗបនឯកសារ	ទោយបញ្្ក់ពតីទោលទៅរបស់មបទទស
ក្្រនុជា	មដលនលឹងក្្ាយជាមបទទសអភិវឌ្ឍន៍ទៅមតលឹ្រឆំ្្	២០៥០	(ទំព័រ	៤,	ទំព័រ	១៧៥)	ក៏ដូចជា
ក្្ាយជាមបទទសមានមរាក់ចំណូលខ្ស់ទៅឆំ្្	២០៥០	(ទំព័រ	១០៥)។
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ស្រត្ភាព	និងវិនិទោគទលើមបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់ធនធាន។		
លក្ខណ្ោំងទនះរានទធវ ើឲ្យ្រូលោ្្នឧស្សាហក្រ្មក្រ្ នុជាទៅ	
ទន់ទខ្សាយ	(ធនាោរពិភពទោក	2017a,	2017b)។

	 បច្ចនុប្បន្	 វិស័យឧស្សាហក្រ្មទៅក្្រនុជាពិរាកក្នុងការមបកួតមបមជង	
ទលើចំណាយ្លិតក្រ្ម	ជា្រួយបដគូមបកួតមបមជងក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន	
ដូចជា	ទវៀតណា្រ	និងបថ។	្រូលទហតុ្រួយ	ក្នុងចំទណា្រ្រូលទហតុ	
ច្រ្បងៗ	 គឺកងវះខាតមបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់ថា្រពល	 ក្នុង	
វិស័យឧស្សាហក្រ្មទៅក្រ្នុជា។	និោយទោយសា្រញ្ញ	គឺចំណាយ	
ទលើការ្លិតអគ្គិសនតីទៅក្រ្នុជា	 គឺខ្ស់ជាងបដគូមបកួតមបមជង	
របស់ខ្លួនក្នុងតំបន់។	លទ្ធភាពទទួលរានអគ្គិសនតីមដលគួរឲ្យទុកចិតតែ	
រាន	និងមានតប្រ្ស្ររ្រ្យ	គឺជាកតា្្សំខាន់មដលរារាំងការអភិវឌ្ឍ	
ឧស្សាហក្រ្មទៅក្រ្នុជា។	 ការបទង្កើនមបសិទ្ធភាពថា្រពល	 និង	
ការសទម្រចរាននូវការកាត់បន្យចំណាយទលើបថ្អគ្គិសនតី	 នលឹង	
អាចមកល្រ្ភាពមបកួតមបមជងរបស់វ ិស័យឧស្សាហក្រ្មរបស់	
មបទទសក្រ្នុជា។	 ដូទច្ះការមកល្រ្មបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់	
ថា្រពលរបស់វិស័យឧស្សាហក្រ្ម	គឺជាទោលបំណងច្រ្បងបនម្ន	
ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហក្រ្មក្្រនុជា	(២០១៥-២០២៥)	យុទ្ធសានសតែ	
ចតុទកាណ	ដំណាក់កាលទតី	៣	និងទសចកតែតីមពាងទោលនទោរាយ	
យុទ្ធសានសតែជាតិ	និងម្នការសក្រ្មភាពសតែតីពតីមបសិទ្ធភាពថា្រពល	។	

	 អនុសាសន៍ខាងទមកា្រមតរូវរានជំរុញទោយតម្ររូវការទនះ	 គឺ	
ទដើ្រ្បតីបទង្កើនមបសិទ្ធភាពថា្រពល		ទហើយអនុសាសន៍ោំងទនះក៏ម្្ក
ទលើលទ្ធ្លរាន្រកពតីការសមា្្សជា្ួរយអ្កជំនាញម្្កថា្រពល	
និងការសិក្សាទលើឯកសារមសាវមជាវមដលមានមសាប់។

៣.៤.១. កបសិទ្ធភាព ថាមពលក្នុងវិស័យឧសនាសាហកម្

ទលើកក្រ្ស់មបសិទ្ធភាពថា្រពល		ទោយទទួលសាគ្ល់ថា		
វាជាវិនិទោគមដល្តែល់មរាក់ចំទណញខ្ស់	 និងមាន	
ហានិភ័យោប

	 កងវះបនការទទួលរានអគ្គិសនតី	និងថា្រពលកទរៅ្្មដលអាច	
ទុកចិតតែរានក្នុងតប្រ្ស្រមសប	គឺជាបញ្្មបឈ្រក្នុងការអភិវឌ្ឍ	
ឧស្សាហក្រ្មទៅក្រ្នុជា។	 ក្នុងទពលអនាគត	 វិធានការ	 បទង្កើន	
មបសិទ្ធភាពថា្រពល	 មដលកាត់បន្យចំណាយគួរមតមតរូវរាន	
អនុវតតែ។	 វិធានការោំងទនះគួរមតមតរូវរានជំរ ុញទោយការពិត	
មដលថាការវិនិទោគទលើមបសិទ្ធភាពថា្រពល	 គឺជាការវិនិទោគ	
មដល្តែល់មរាក់ចំទណញខ្ស់បំ្ុត	 (ការិោល័យ្លិតក្រ្ម	
សា្្តជាតិ	ឆ្្ំ២០១៧)។

	 ការសិក្សាករណតីជាទមចើនោំងទលើទរាងចមកជាក្រ្មសិទ្ធិរបស់	
បរទទស	និងក្នុងមសុក	រានបង្្ញថា	ការវិនិទោគទលើមបសិទ្ធភាព	
ថា្រពល	 ទទួលរាន្លមតលប់្រកវិញ	 ក្នុងរយៈទពល	 ៤	 ទៅ		
១៨	 មខ	 (ការិោល័យ្លិតក្រ្មសា្្តជាតិ	 ឆ្្ ំ២០១៣)។	
ការវិនិទោគោំងទនះ	 មដលមានបទច្ចកវិទ្យា	ដូចជា	�ឧស្ម័នក្រ្ម	
មបបទំទនើប	មដលទមបើសំណល់កសិក្រ្ម	(ជតីវមា៉្ស)	ជាវត្នុធាតុទដើ្រ	
សមមាប់ដុត	 មដលនាំ្រកនូវការសន្សំទលើចំណាយោ៉្ងទមចើន	
កាត់បន្យការទមបើមរាស់ថា្រពល	និងកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន
្្ះកញ្ចក់	(តារាង	២)។

	 វិស័យដបទទទៀតក្នុងមបទទសជិតខាងក៏សទម្រចរានទោយ	
ទជាគជ័យនូវការមកល្រ្មបសិទ្ធភាពថា្រពល	និងការកាត់បន្យ	
ការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់	 ក្នុងអមតាមសទដៀងោ្្	 ជា្រួយនលឹង	
វិស័យកាត់ទដរ	ដូចជាទរាងចមកមា៉្សុតីនកិនមសូវ	និងសិប្បក្រ្ម�ឥដ្ឋ	
ក្ នុងមបទទសទវៀតណា្រ	 (ការិោល័យ្លិតក្រ្មសា្្តជាតិ		
ឆ្្ំ២០១៣)។	ឧោហរណ៍	ការ្លិតឥដ្ឋទៅក្រ្នុជា	បច្ចនុប្បន្រាន	
ទមបើមរាស់អុសមបមហល	 ១	ោនទតាន	 ឬ	 ទមចើនជាង	 ៧	 MJ	 /		
សមមាប់ឥដ្ឋ១គតី�ចូមកា្រ។	 ទនះមានន័យថា	 វារានទមបើថា្រពល	
អគ្គិសនតីទមចើនជាងមបមហលជា	 ២	 ទៅ	 ៣	 ដង	 ទធៀបទៅនលឹង	
ថា្រពលទមបើទៅទវៀតណា្រ	 មដលទមបើមរាស់បទច្ចកវិទ្យាមដលមាន	
មបសិទ្ធភាព	ថា្រពលជាង	គឺទមបើមត	២	 ទៅ	៤.៥	MJ	 /សមមាប់	
ឥដ្ឋ១គតី�ចូមកា្រដូចោ្្។	បទច្ចកវិទ្យាមកល្្រមបសិទ្ធភាពថា្រពល	ដូចជា	
�វិលបំពង់ម្្សង	ខ្ស់ដុតរហ័ស	(high draft fast baking kilns)	ឬ	
�វិលដុតបញ្ឈរ	(vertical shaft baking kilns)	ពុ្្រទំទនើប	្ លិតឥដ្ឋ	
មា៉្សុតីនបង្្ប់មដលទមបើថា្រពលតិច	និង�ឧស្ម័នក្រ្ម	គឺអាចជំនួស	
ឧបករណ៍មដល្រិនសូវមានការសន្ស ំថា្រពលទលើសពតីវ ិស័យ	
កាត់ទដរ	ក្នុងឧស្សាហក្រ្មក្រ្នុជា។

	 សពវបថ្ទនះ	ទយើងទ្រើលទ�ើញការទទួល្លមតលប់្រកវិញក្នុង	
រយៈទពលខ្តី	 ពតីការវិនិទោគទលើបទច្ចកវិទ្យាមបសិទ្ធភាពថា្រពល		
ទលើសពតីវិស័យកាត់ទដរ	 ដូចជាទៅក្នុងវិស័យកសិក្រ្មទៅក្រ្នុជា។	
ការិោល័យ្លិតក្រ្មសា្្តជាតិ	ជាឧោហរណ៍	រានដំទ�ើងការ	
មកតម្ររូវ្រួយចំនួនសមមាប់មកល្រ្មបសិទ្ធភាពថា្រពល	ទៅក្នុងទរាង
មា៉្សុតីនកិនមសូវទៅក្រ្នុជា។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

តារាងទតី	២៖	ឧោហរណ៍បន្លទទួលរានមបសិទ្ធភាពថា្រពល		ការចំណាយ	ការសន្សំ	និងការកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់

មកុ្រហ៊ុន ការវិនិយោគ ការសន្សំមបចាំឆ្្ំ
ការកាត់បន្យការបទញ្ចញ	

ឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក់

ទរាងមា៉្សុតីនកិនមសូវ	វិញជាង ១,៤៨០,០០០ ៦១២,៨០០ ៥១០

ចមា្្រទរៅស៊ូ	ហុង	វាន់នតីន
៣១០,០០០ ៤០០,០០០

១,២០០

មសន	រី	សូរិោ៉្ ២៣៧,៧៦០ ១៤៨,៨០០ ១,០៤១

ឧស្សាហក្រ្ម្រ្ចូបអាហារ	លតីលតី ៣៩៧,៤០០ ៣៥៦,០០០ ១,១៩៣

ទរាងមា៉្សុតីនកិនមសូវ	ណ្រ	មសុតី្រ ៣៧០,០០០ ៦០១,០០០ ១៥៥

�ឥដ្ឋទដើ្រទពាធិ៍រការទកាង ៣០៥,០០០ ១០២,០០០ ១៥៥

�ឥដ្ឋពន្ឺមពះអាទិត្យ ៥០២,០០០ ៣៧៣,០០០ ១,៣៣៨

ទរាងចមកទលឹកកក	ទប៉ង	គលឹ្រទហង ៦២,០០០ ២៤៩,៣៤០ ៦៣៤

ទរាងចមកកាត់ទដរ	សា្្យហាយ ១០៩,១០០ ៣៩៦,០០០ ២,១១២

សរុប ៣,៧៧៣,២៦០ ៣,២៣៨,៩៤០ ៨,៨៧៥

មបភព៖	ដកមសងទ់ចញពតី	ការិោល័យ្លិតក្រ្មសា្្តជាតិ	(២០១៣)

	 ការមកសម្ររួលោំងទនះរួ្រមានការជំនួសមា៉្សុតីនទភ្ើងមា៉្ស៊ូត	
ទោយ�ឧស្ម័នក្រ្ម	និង�ស្រ្លួតទមបើជតីវមា៉ស28	។	ក្នុងរយៈទពលខ្តី		
ការកាត់បន្យចំណាយ	ការកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន្្ះកញ្ចក	់	
និងរយៈទពលទទួលរានចំណូលពតីការវិនិទោគ	 គឺវាមសទដៀងោ្្	
នលឹងលទ្ធ្លសទម្រចរានក្នុងវិស័យ�ឥដ្ឋ	និងឧស្សាហក្រ្មកាត់ទដរ	
ទៅទវៀតណា្រ	(ការិោល័យ្លិតក្រ្មសា្្តជាតិ	ឆ្្ំ២០១៣)។

	 ឧោហរណ៍្រួយទទៀត	 ទៅក្ នុងវ ិស័យមកបច្្រ្ ចូបអាហារ	
ការិោល័យ្លិតក្រ្មសា្្តជាតិ	 (ឆ្្ំ	 ២០១៣)	 រានមណនាំ	
បទច្ចកវិទ្យាមបសិទ្ធភាពថា្រពលទៅក្នុងទរាងចមកទលឹកកក្រួយ	
ចំនួន។	បទច្ចកវិទ្យាទនះរួ្រមានការោងសមា្្តមបព័ន្ធបណ្ឌូរកំទៅ		
(cleaning tower operations)	អំពូល	LED	និងមា៉្សុតីនបមំណន	
ខ្យល់មដលមានមបសិទ្ធភាព	 (variable speed efficient  

compressors)	 (មដលកាត់បន្យការទមបើមរាស់អគ្គ ិសនតី	
រាន	៣៦%)។	ជាថ្មតី្រតែងទទៀត	ការវិនិទោគទលើបទច្ចកវិទ្យាមបសិទ្ធ	
ភាពថា្រពល	 	 គឺជាកាវិនិទោគមដល្តែល់្លចំទណញខ្ស់។		
ទោយសារកម្រិតបនការទមបើមរាស់ទលឹកកកទៅតា្រមគរួសារក្រ្នុជា	
ទមចើន	ការទលើកក្រ្ស់មបសិទ្ធភាពថា្រពល	សមមាប់ទរាងចមកទលឹកកក	

28			ក្នុងអ�ំនុងទពលទធវើបទសមា្្សន៍ទៅក្នុងមបទទស	អ្កជំនាញម្្ាក់រានសំណូ្រពរថា	មា៉្សុតីន	

្លិតជតីវឧស្ម័នមដលរានដំទ�ើងពតី្រុន	គួរមតបញ្ឈប់មបតិបតតែិការទោយសារការចំណាយ	

មបតិបតតែិការរបស់វា	មានតប្រ្ខ្ស់ជាងការពលឹងម្្កទលើអគ្គិសនតីពតីមខ្សបណ្្ាញអគ្គិសនតី។	

ោ្្នឯកសារណា្រួយមតរូវរានរកទ�ើញមដលអាចបញ្្ក់ោំមទការយលទ់�ើញទនះទទ។	

្្នុយទៅវិញតារាងទតី	២	បង្្ញថា	ការដំទ�ើងនិងដំទណើរការមា៉្សុតីនឧស្ម័នជតីវឧស្ម័នរាន្តែល់	

នូវការសន្សំោ៉្ងទមចើនពតីការចំណាយ។	ទោះបតីជាោ៉្ងណាក៏ទោយ	មាន្រតិទោបល់្រួយ	

ទ្្សងទទៀតក្នុងអ�ំនុងទពលសម្្ាសន៍ទៅក្នុងមបទទសរានទលើកទ�ើងថា	ការផ្្ាស់បតែចូរពតីការ	

ទមបើថា្រពលពតីជតីវមា៉្ស	ទៅថា្រពលអគ្គតីសនតីពតីមខ្សបណា្្ញអគ្គិសនតី	គឺមតរូវរានទធវើទ�ើងទោយ	

សារមតភាពសូវទុកចិតតែទលើការ្្គត់្្គង់សំណល់ជតីវម្៉ាសសមមាប់ដុត។	ខណៈចំណុច	

ទនះក៏្រិនមតរូវរានោំមទទោយ	ឯកសារមដលកំពុងមានមសាប់	អ្កជំនាញរានសំណូ្រពរឲ្យ	

្លិតអង្្្រទៅក្នុងមសកុទដើ្រ្បតីទធវើឲ្យមខ្សសង្្ក់្្គត់្្គង់កាន់មតអាចទជឿទុកចិតតែរាន។
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គឺអាចមាន្លោ៉្ងធំទធង។	 វាអាចជាគំរូ្រួយសមមាប់វិស័យ	
ដបទទទៀត	 ក្នុងការទទួលយកបទច្ចកវិទ្យាមបសិទ្ធភាពថា្រពល		
(ការិោល័យ្លិតក្រ្មសា្្តជាត	ិឆ្្ំ២០១៣)។	ឧោហរណ៍ោំង	
ទនះ	ោំងទៅក្រ្នុជានិងទៅបរទទស	រានបង្្ញថា	ការអនុវតតែមដល	
មានមបសិទ្ធភាពថា្រពល	គឺរាននាំ្រកវិញនូវ្លចំទណញខ្ស់ពតី
ការវិនទិោគ។	

	 រាជរោ្្ភិរាលក្រ្ នុជារានអនុវតតែជំហានដំបូង្រួយគួរឲ្យ	
សរទសើរក្នុងការជំរុញវិធានការមបសិទ្ធភាពថា្រពល	ទោយទធវើទសចកតែតី	
មពាងទោលនទោរាយជាតិសតែតីពតីមបសិទ្ធភាពថា្រពល	 ២០១៨-
២០៣៥	(RGC	ឆ្្ំ២០១៧)29	។	ឯកសារទនះបញ្្ក់ពតីទោលទៅ	
បនមបសិទ្ធភាពថា្រពល	ក្នុងការកាត់បន្យការទមបើមរាស់ថា្រពល	
ទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហក្រ្មឲ្យរាន	២៥%	 មតលឹ្រឆ្្ំ២០៣៥	 ទធៀប	
ទៅនលឹងអាជតីវក្រ្មស្ ិតក្ នុងចំហាកធ្រ្មតា។	 ទដើ្រ្ប តី្នដល់	
ទោលទៅទនះ	ឯកសារទនះរានោក់ទចញនូវសក្រ្មភាព្រួយចំនួន	
រួ្រមាន៖

•	 	ការមកល្រ្ការមប្រូលទិន្ន័យទដើ្រ្បតីកំណត់ឱកាសសមមាប់ការ
មកល្រ្មបសិទ្ធភាពថា្រពល	

•	 	ការបទង្កើតបទោ្្នបនមបសិទ្ធភាពថា្រពលសមមាប់ដំទណើរការ		
និងឧបករណ៍្លិត	ជាពិទសស	សមមាប់អតិថិជនមដលទមបើ	
ថា្រពលទមចើន

•	 	្ តែល់ការបណ្តះបណា្្លដល់វិសវករ	និងអ្កបទច្ចកទទសក្នុងការ	
រចនា	ដំទ�ើង	និងមថរក្សាវិធានការមបសិទ្ធភាពថា្រពល	និង	
សវនក្រ្មថា្រពល។	ល។

•	 	្ តែល់ការទលើកទលឹកចិតតែម្្កហិរញ្ញវត្នុសមមាប់អាជតីវក្រ្ម	ក្នុងការ	
ទទួលយកវិធានការមបសិទ្ធភាពថា្រពល	និង

•	 	ទលើកក្្រស់ការយល់ដលឹងពតីសកា្្នុពលក្នុងការមកល្រ្មបសិទ្ធ
ភាពថា្រពល	ក្នុងវិស័យឧស្សាហក្រ្ម។

	 ជំហានបនា្្ប់ជាបនា្្ន់	និងចាំរាច់ទដើ្រ្បតីទលើកក្រ្ស់មបសិទ្ធ	
ភាពថា្រពល	 និងទដើ្រ្បតីសទម្រចរាននូវសកា្្នុពលពតីការមណនាំ	
វិធានការទលើកក្រ្ស់មបសិទ្ធភាពថា្រពល	គឺរោ្្ភិរាលមតរូវអនុ្រ័ត		
និងអនុវតតែទោលនទោរាយទនះ។	 បនា្្ប់្រកទទៀត	 គឺមតរូវកំណត់	
បទោ្្នទរៀបចំទសចកតែតីមពាងបទប្បញ្ញតតែ	ិ(ឧោហរណ៍សតែតីពតីការមប្ូរល	
ទិន្ន័យ)	និងអនុវតតែោំងពតីរចំណុចទនះតា្ររយៈការអនុ្រ័តទទួល	
យកបទប្បញ្ញតតែិមដលចាំរាច់។	ចំណុចទនះនលឹង្តែល់ភាពទជឿជាក់ទលើ
មកបខណ្ទោលនទោរាយ	និងបទប្បញ្ញតតែិច្បាស់ោស់មដលទលើក
ទលឹកចិតតែមកុ្រហ៊ុនទធវើការវិនិទោគទលើវិធានការមបសិទ្ធភាពថា្រពល	។

ទលើកទលឹកចិតតែការវិនិទោគទលើមបសិទ្ធភាពថា្រពលតា្ររយៈ	
ការ្តែល់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុស្រមសប

	 ទៅក្នុងម្្កខាងទដើ្រ	(សូ្រទ្រើលចំណុច	៣.២	សតែតីពតីថា្រពល	
កទកើតទ�ើងវិញ)	មដលរានទរៀបរាប់ល្រ្ិតពតីតម្ររូវការោំមទការ្តែល់
ហិរញ្ញប្បោន	សមមាប់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទមរៅបណា្្ញមខ្ស	
បញ្ជចូន។	 ចំណុចទនាះគឺម្្កទលើគំរ ូដ៏ទជាគជ័យ្រួយទៅក្ នុង	
មបទទសបថ	គឺអំពតី្រូលនិធិបងវលិបថ	មដលោំមទដំទណាះមសាយទមរៅ	
បណា្្ញមខ្សបញ្ជចូនអាមស័យទលើមបភពបនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	
ក៏ដូចជាវិធានការបនមបសិទ្ធភាពថា្រពល។	 ទៅទតីទនះទយើងទស្ើឲ្យ	
មានការអនុវតតែ្ូរលនិធិមសទដៀងោ្្ទនះ	ទដើ្រ្បតី្តែល់ហិរញ្ញប្បោនទលើ	
វិធានការមបសិទ្ធភាពថា្រពល	 ក្នុងវិស័យឧស្សាហក្រ្ម។	 ក្រ្មវិធតី	
្រួយរបស់ក្រ្ នុជានលឹងអាមស័យទលើការ្តែល់សចា្្ប័នទលើទោល	
នទោរាយជាតិ	យុទ្ធសានសតែ	និងម្នការសក្រ្មភាព	មដលទផ្្ាតទលើ	
មបសិទ្ធភាពថា្រពល	 ទៅក្រ្នុជាឬទោលនទោរាយជាក់ោក់	
ណា្រួយ	សតែតីពតីអំពតីមបសិទ្ធភាពថា្រពល	មសទដៀងោ្្នលឹងច្បាប់ទលើក	
ក្រ្ស់ការអភិរក្សថា្រពលបថ	(ឆ្្ំ១៩៩២)។

៣.៤.២ ការកគប់កគងសំណល់ឧសនាសាហកម្

	 ទៅមបទទសក្រ្នុជា	 នាយកោ្្នមតរួតពិនិត្យជាតិពុល	 (ក្នុង	
មកសួងបរិសា្្ន)	 ទោយមានការយល់មព្រពតី្រន្តីរបរិសា្្នមកុង		
ជាអ្កទទួលខុសមតរូវចំទពាះការមគប់មគងសំណល់។	សំណល់រឹង		
មានដូចជា	សំណល់តា្រ្្ះ	សំណល់ពាណិជ្ជក្រ្ម	និង	សំណល	់
ឧស្សាហក្រ្ម	 និង	សំណល់មដលមានទមោះថា្្ក់	 មដលសំណល់	
មបទភទចុងទមកាយទនះ	 អាចរួ្របញ្ចចូលសំណល់វិជ្ជសានសតែ30។		
ច្បាប់បមន្្ររួ្រមាន	ទសចកតែតីមពាងយុទ្ធសានសតែជាតិសតែតីពតីការមគប់មគង	
សំណល់រឹងចម្រុះ	(២០១១-២០២៥)	មដលរួ្របញ្ចចូលជំពូក្រួយ	
និោយអំពតី	3R	(កាត់បន្យ	ទមបើទ�ើងវិញ	និងមកបច្ទ�ើងវិញ)។	

	 ខណៈទពលមដលមានការខ វះខាតត ួ រ ទលខព ិតមរាកដ		
ការសិក្សាទលើឯកសាររានយល់មសបថា	 សំណល់ឧស្សាហក្រ្ម	
ជាសមាមាមតតូច្រួយ	 បនសំណល់សរុបរបស់មបទទសក្រ្នុជា		
ទហើយសំណល់វាយនភណ្ជាសំណល់ច្រ្បង។	 យូអិនឌតីភតី		
(	UNDP	២០១៧)រានរា៉្ន់មបមាណថា	សំណល់ឧស្សាហក្រ្ម		
គឺមានតិចជាង	១%	បនសំណល់សរុបរបស់មកុងមដល	៨៥%	បន	

29			ទោលនទោរាយជាតិ	យុទ្ធសានសតែ	និងម្នការសក្រ្មភាព	សតែតីពតីមបសិទ្ធភាពម្្កថា្រពល	
បច្ចនុប្បន្កំពុងរង់ចាំការអន្ុរ័តពតីទតីសតែតីការគណៈរដ្ឋ្រននតែតី។

30			ច្បាប់សតែតីពតីកិច្ចការពារបរិសា្្ន	និងការមគប់មគងធនធានធ្រ្មជាតិ	(ឆ្្ំ១៩៩៦)	ច្បាប់សតែតីពតីការ	
មគប់មគងធនធានទលឹកទៅក្នុងមពះរាជាណាចមកក្រ្នុជា	(២០០៧)	យុទ្ធសានសតែជាតិសតែតីពតីការ	
មគប់មគងសំណល់រឹងចម្រុះ	 (២០១១-២០២៥)	 អនុមកលឹត្យសតែតីពតីការមគប់មគងសំរា្រនិង	
សំណល់រឹងទៅក្នុងតំបន់ទតីមកុង	(ឆំ្្២០១៥)	អនុមកលឹត្យសតែតីពតីការមគប់មគងសំណល់ទអ�ិចមតរូនិច		
(ឆ្្ំ២០១៥)	អនុមកលឹត្យសតែតីពតីការមគប់មគងសំណល់រឹង	(១៩៩៩)	អនុមកលឹត្យសតែតីពតីការមគប់មគង	
ការបំពុលទលឹក	 (១៩៩៩)	 អនុមកលឹត្យសតែតីពតីការវាយតប្រ្ទហតុប៉ះពាល់បរិសា្្ន	 (១៩៩៩)	
	អនុមកលឹត្យសតែតីពតីការបំពុលខ្យល់និងសំទ�ងរំខាន	(ឆ្្ំ២០០០)។	
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

31			សំណល់វាយនភណ្ទៅក្នុងមបទទសក្រ្នុជាមតរូវរានកំណត់មតលឹ្រមតមកណាត់មដលរានកាត់

ទចាល។	្ិរនមានទរាងចមកមដលមជលក់មកណាត់	មតរូវរានចុះបញ្ជតី។	ធនាោរពិភពទោក		

(ឆ្្ំ2017)	កត់សមាគ្ល់ថាមានទរាងចមកមដលរានចុះបញ្ជតីចំនួនបួនមដលពាក់ព័ន្ធនលឹងការ	

មជលក់ពណ៌មកណាត់មតរូវរានបតែចូរទៅមបទទសទវៀតណា្រ។

សំណល់ឧស្សាហក្រ្មគឺរាន្រកពត្ី លិតក្រ្មវាយនភណ្។	Curea		
(2017)	រានរ្៉ាន់មបមាណថាសំណល់វាយនភណ្មានមត	២.៥%		
បនសំណល់រឹង	និងជាមបភពសំខាន់បនសំណល់រឹងម្្កឧស្សាហក្រ្ម។		
ទបើទោងតា្រនាយកោ្្នមតរួតពិនិត្យជាតិពុល	ក្នុងឆំ្្២០១០	សំណល់	
វាយនភណ្មានចំនួនពតី	៦០%	ទៅ	៧០%	បនសំណល់ឧស្សាហក្រ្ម	
ោំងអស់	(Sothun 2010)។

	 ទហតុដូទច្ះ	ជាជំហានវិជ្ជមានដំបូង្ួរយ	ទដើ្្របតីមគប់មគងសំណល់	
ឧស្សាហក្រ្មមបកបទោយមបសិទ្ធភាព	ការមគប់មគងសំណល់វាយនភណ្		
គួរមតមតរូវរានចាត់ទុកជាអាទិភាព។	ឧោហរណ៍មដលទទួលរាន	
ពតីមកុ្រហ៊ុនអនតែរជាតិមកបច្សំណល់វាយនភណ្ទ�ើងវិញ្ួរយចំនួន	
មដលចាត់មចងមកណាត់សរបសធ្រ្មជាតិ	និង	សំទោគទ្្សងៗ	អាចមតរូវ	
រានពិទមោះទោបល់	 ទដើ្រ្បតីអភិវឌ្ឍន៍	 និងមណនាំអំពតីការអនុវតតែ	
មកបច្ទ�ើងវិញ	 មដលមានតប្រ្បមន្្រទៅក្នុងមបទទសក្រ្នុជា31។		
ប៉ុមនតែទោះជាោ៉្ងណាក៏ទោយ	គួរកត់សមាគ្ល់ថា	 មបភពទិន្ន័យ	
មតលឹ្រមតរូវសមមាប់ការរា៉្ន់មបមាណបរិមាណសំណល់ឧស្សាហក្រ្ម		
គឺទស្ើរមតោ្្ន	(Curea 2017, ADB 2016, Sethy et al. 2014)។		
ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុតី	 (2016a)	 ទលើកទ�ើងថា	 “ទបើសិនជា	
ឧស្សាហូបនតីយក្រ្មឆប់រហ័សជា្រួយនលឹងលក្ណៈមសទដៀង	
ោ្្ទនះមតរូវរានសទម្រចរានទៅទពលប៉ុនា្្នឆ្្ំខាង្រុខទនះ	ធនធាន	
បរិសា្ ្នរបស់ក្រ្ នុជាអាចនលឹងរង្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានោ៉្ង	
ធ្ន់ធ្រ។	 ស្ិតទៅក្នុងបរិបទទនះ	 ការយល់ដលឹងកាន់មតមបទសើរ	
អំពតីការបំពុលម្្កឧស្សាហក្រ្មទៅក្នុងមបទទស	 ចាំរាច់ណាស់	
ទដើ្រ្បតី្តែល់ព័ត៌មានអំពតីរទបៀបកំណត់ការទមបើមរាស់ធនធានមដល	
មានកំណត់របស់ខ្ លួនឲ្យកាន់មតមបទសើរដល់អាជា្្ធរមគប់មគង	
ជាតិពុល”។

	 អនុសាសន៍ដូចខាងទមកា្រទនះសមមាប់កាត់បន្យ្លប៉ះពាល់	
អវិជ្ជមានោំងទនះ

ជំរុញការមតរួតពិនិត្យ	 និងការមប្រូលទិន្ន័យសំណល	់
ឧស្សាហក្រ្ម	តា្ររយៈការកំណត់បទោ្្នមគប់មគងជាតិពុល		
និងពមងលឹងនតីតិវិធតីមប្រូលទិន្ន័យ។

	 ទៅក្រ្នុជាមានការខវះខាតទិន្ន័យមតលឹ្រមតរូវសតែតីពតីសំណល់រឹង	
ឧស្សាហក្រ្ម	និងការបទង្កើតសំណល់ទលឹកមព្រោំងការមកបច្ទ�ើងវិញ។		
ជាទូទៅ	 តួរទលខមដលមាន	 គឺម្្កទលើការរា៉្ន់សា្្ន	 មដលភាគ	
ទមចើនសំទៅដល់សំណល់រឹង	(សទ្រ្ៀកបំពាក់	និងវាយនភណ្)។		
ការទរៀបចំបទោ្្នបនការមប្រូលទិន្ន័យទលើសំណល់រឹងឧស្សាហក្រ្ម		
និងសំណល់ទលឹក	គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់	ទដើ្រ្បតីបទង្កើតម្នការ	
មគប់មគងសំណល់	និងសទម្រចទោលទៅមដលរានកំណត់ទៅក្នុង	
យុទ្ធសានសតែជាតិសតែតីពតីការមគប់មគងសំណល់រឹងចម្ុរះ	(២០១១-២០២៥)		
និងអនុមកលឹត្យសតែតីពតីការមគប់មគងជាតិពុលក្នុងទលឹក	(មកសួងបរិសា្្ន	
ឆ្្ំ២០០៩)។

	 ច្បាប់	 និងបទប្បញ្ញតតែិបទច្ចកទទសទលើការមគប់មគងជាតិពុល	
សមមាប់សំណល់រឹងឧស្សាហក្រ្ម	 សំណល់រាវឧស្សាហក្រ្ម	 និង	
សំណល់ទមោះថា្្ក់	ចាំរាច់មតរូវសទម្រចឲ្យរាននូវទោលទៅមដល	
មានមចងទៅក្នុងយុទ្ធសានសតែ	និងអនុមកលឹត្យ។	ច្បាប់	និងបទប្បញ្ញតតែ	ិ
ោំងទនះ	 គួរកំណត់អតតែសញ្្ណបទោ្្ន	 និងកម្រិត។	ពួកទគក៏	
គួរកំណត់អំពតីទិន្ន័យមដលមតរូវមប្រូល	និងអ្កណាជាអ្កមប្រូល។		
ចុងបញ្ចប់	 ទដើ្រ្បតីបទង្កើនមបសិទ្ធភាពបនការអនុវតតែច្បាប់	ចាំរាច់មតរូវ	
ពមងលឹងនតីតិវិធតីមប្ូរលទិន្ន័យមដលមានមសាប់	និងតា្រោនការមប្ូរល	
ទិន្ន័យទនះ។	បច្ចនុប្បន្ទនះ	្រន្តីរបរិស្្ានតា្រទខតតែបនមកសួងបរិសា្្ន		
និងអាជា្្ធរ្រូលោ្្ន	ជាអ្កទទួលខុសមតរូវក្នុងការមប្រូលទិន្ន័យ។		
បុ៉មនតែទោះជាោ្៉ងណា	ការមប្ូរលទិន្ន័យជាញលឹកញាប់មតរូវរានមបគល់	
ទៅឲ្យមកុ្រហ៊ុនឯកជនមប្រូលសំរា្រ	មដលមានតិចតួច	ឬ	ោ្្នការ	
មតរួតពិនិត្យោល់មតទសាះ	ទហើយការចុះពិនិត្យទ្រើលទោយបុគ្គលិក	
មកសួងបរិស្្ានក៏ទៅមានកម្ិរត។	ទលើសពតីទនះទៅទទៀត	ទោងទៅតា្រ	
នតីតិវិធតីអធិការកិច្ចមដលមានមសាប់	 មកសួងបរិសា្្នចាំរាច់មតរូវជូន	
ដំណលឹងដល់ទរាងចមក្រុនទពលចុះមតរួតពិនិត្យ	 មដលទធវ ើឲ្យការ	
មតរួតពិនិត្យសំណល់មដលអាចទជឿទុកចិតតែរានអំ�នុងទពលមបតិបតតែកិារ	
ធ្រ្មតា្រិនអាចទៅរួច	(ជា,	2016, IGES et al. 2018)។

	 ថវតីទបើសំណល់ឧស្សាហក្រ្មោំង្រូលមានទំហំតូច	 ទធៀបនលឹង	
សំណល់តា្រមគរួសារ	ADB	(2016a)	និង	San et al. (2018)	
រានព្យាករថានលឹងមានកំទណើន	 សំណល់ឧស្សាហក្រ្មោ៉្ងខា្្ំង	
នាទពលអនាគតទៅក្ នុងមបទទសក្រ្ នុជា។	 ទៅក្ នុងបរិបទទនះ		
មបទទសក្រ្នុជាអាចទទួលរានអត្មបទោជន៍ពតីការពិតមដលថា	
ភាគរយខ្ស់បន	សំណល់ឧស្សាហក្រ្ម	 មតរូវរានបទង្កើតទ�ើងទោយ	
វិស័យឧស្សាហក្រ្មមដលមានកំណត់	ទៅតា្រទរាងចមក្រួយចំនួនតូច		
(រួ្រោំងតំបន់ទសដ្ឋកិច្ចពិទសស)	 តា្រទខតតែ្រួយចំនួន	 (ADB 
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2016a)។	 ទហតុដូទច្ះ	ការវាយតប្រ្របស់	ADBរានបង្្ញថា		
ការកាត់បន្យដ៏ទមច ើនបនការបទញ្ចញជាតិព ុលរបស់វ ិស័យ	
ឧស្សាហក្រ្ម	និងការមគប់មគងសំណល់	អាចសទម្រចរាន	តា្ររយៈ	
ការយកចិតតែទុកោក់	និងធនធាន	ទលើការតា្រោនមតរួតពិនិត្យ	និង	
អនុវតតែទលើទរាងចមកឧស្សាហក្រ្ម្រួយចំនួន	 ក្នុងទតីតាំងភូ្រិសានសតែ	
្រួយចំនួន	(ADB 2016a)។

	 ខណៈទពលកំពុងមប្ូរលទិន្ន័យតា្រទរាងចមក	និងតា្រោនមតរួត	
ពិនិត្យតា្រទតីតំាងភូ្ិរសានសតែមបបទនះ	មកសួង	និង្រន្តីរនានា	មតរូវសហការ		
និងផា្្ស់បតែចូរព័ត៌មានោ្្។	ឧោហរណ៍៖	មកសួងសាធារណការ	និង	
ដលឹកជញ្ជចូន	មកសួងឧស្សាហក្រ្ម	មកសួងពាណិជ្ជក្រ្ម	មកសួងបរិសា្្ន		
និងមកុ្រមបលឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ក្រ្នុជា	នលឹងមតរូវសហការោ្្ក្នុងការអភិវឌ្ឍ	
ច្បាប់	បទប្បញ្ញតតែ	ិនិងបទោ្្ននានា	មដលទឆ្ើយតបជាក់ោក់	ទៅនលឹង	
ការមគប់មគងសំណល់ឧស្សាហក្រ្ម	និងបញ្្បរិស្្ានទ្្សងៗ	ទៅក្នុង	
តំបន់	 ទសដ្ឋកិច្ចពិទសស។	ច្បាប់	 និងបទប្បញ្ញតតែិចាំរាច់មតរូវមសប	
ជា្រួយច្បាប់បរិសា្្នមដលមានមសាប់។	ច្បាប់	និងបញ្ញតិោំងទនះ		
មតរូវបញ្្ក់ពតីតួនាទតី	និងការទទួលខុសមតរូវរបស់មកសួងនតី្រួយៗ	និង	
កម្រិតរដ្ឋរាលនតី្រួយៗ	 (្រូលោ្្នថា្្ក់តំបន់	 និងថា្្ក់ជាតិ)	
ទោយមតរូវមចង	អំពតីសា្្ប័នណាទទួលខុសមតរូវចំទពាះការអនុវតតែច្បាប់		
និងបទប្បញ្ញតោិំងទនាះ។
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

	 ចំណុចទផ្្ាតសំខាន់បនដំទណើរការ	ការរ្៉ាន់មបមាណសក្្ានុពល	
អភិវឌ្ឍន៍បបតង	គឺជាការកំណត់អាទិភាព	និងអនុសាសន៍	សមមាប់	
គំនិត្តែលួចទ្តែើ្រយុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	ក្នុងទោលបំណងរួ្រចំមណក	
ដល់យុទ្ធសានសតែដំណាក់កាលទតី	៤	និងការបន្សនុតីយុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	
បមន្្រទទៀត	ជា្ួរយនលឹងយុទ្ធសានសតែជាតិអភិវឌ្ឍន៍បបតង។	ជាសរុប្រក		
ការរា៉្ន់មបមាណសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	រានបន្សនុតីជា្រួយនលឹង	
គំនិត ត្ែលួចទ ត្ែើ្របនយុទ្ធសានសតែចតុទកាណចំនួន	១០	សមមាប់ការអភិវឌ្ឍ	
ទសដ្ឋកិច្ចក្រ្នុជាមបកបទោយចតីរភាព។

	 ទៅក្នុងដំណាក់កាលទតី៤	បនយុទ្ធសានសតែចតុទកាណ	និងម្នការ	
យុទ្ធសានសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	២០១៩-២០២៣	ជាអនុសាសន៍សំខាន់	
បំ្ុត	 គឺោ៉្ងទហាចណាស់	 អនុសាសន៍កំពូលៗ	 ម្្កទសដ្ឋកិច្ច	
ទូលំទូោយមដលមានទៅក្នុងដំទណើរការ	ការរ្៉ាន់មបមាណសក្្ានុពល	
អភិវឌ្ឍន៍បបតង	គួរមតរូវរានពិចារណា។	អនុសាសន៍មដលពាក់ព័ន្ធ	
បំ្ុត	គឺ	(១)	ទមបើមរាស់ធនធាន	និងធនធានធ្រ្មជាតិឲ្យកាន់មតមាន	
មបសិទ្ធភាព	(២)	ទោះមសាយ្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមដលបណ្្ាល្រក	
ពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	និង	(៣)	ទមបើមរាស់អភិរាលកិច្ចល្		
សមមាប់ដំទណាះមសាយម្្កបទច្ចកទទស។	 អនុសាសន៍ោំងទនះ		
អាចមតរូវរានអនុវតតែតា្ររទបៀបជាទមចើន	 មដលរទបៀបអនុវតតែខ្ះ	
មានគូសបញ្្ក់ទៅក្នុងររាយការណ៍ទនះមសាប់។

	 ទតី្ួរយ	ោក់ទងនលឹងការទមបើមរាស់ធនធាន	និងធនធានធ្រ្មជាត	ិ
ឲ្យកាន់មតមានមបសិទ្ធភាព	 រទបៀបអនុវតតែអនុសាសន៍ទនះ	 គឺមាន	
ទមចើនមបប។	ក្នុងវិស័យកសិក្រ្ម	ទលឹកអាចមតរូវរានបមងវរទិសទៅពតីការ	
ទមបើមរាស់ទៅក្នុងមបព័ន្ធធារាសានសតែ	 រំទោះទមោះទលឹកជំនន់	 ទៅជា	
វ ិធតីសានសតែមបព័ន្ធធារាសានសតែមដលកាន់មតមានមបសិទ្ធភាព។	
បមពទឈើអាចមតរូវរានទមបើមរាស់	មបកបទោយចតីរភាព	សមមាប់វិស័យ	
កសិក្រ្ម	 បមន្្រទលើ្រុខងរ្តែល់ទសវាក្រ្មមបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតី	 និង	
ការ្្គត់្្គង់អុស។	 ក្នុងវិស័យថា្រពល	 សកា្្នុពលដ៏ធំទធង	
សមមាប់វិធានការ	សមមាប់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	និងមបសិទ្ធភាព	
ថា្រពល	 	 គួរមតមតរូវរានទួលសាគ្ល់	 និងទមបើមរាស់។	 ក្នុងវិស័យ	
ឧស្សាហក្រ្ម	ការទរចរឹលបនធនធានធ្រ្មជាតិ	គួរមតមតរូវរានមគប់មគង	
និងកាត់បន្យជាអប្បបរមា។

	 ទតីពតីរ	 ទដើ្រ្បតីទោះមសាយ្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមដលបណា្្ល	
្រកពតីបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	 ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធរូបវនតែរបស	់
មបទទសអាចមតរូវរានវាយតប្រ្	ទហើយចំណាយ	(គណនាទោយមាន	
ការពិចារណាទលើការចំណាយទលើបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ)	អាច	
មតរូវរានវិភាគ	ទោយភា្្ប់ជា្រួយនលឹងអត្មបទោជន៍។

	 ចុងបញ្ចប់	មាន្រទធ្យារាយជាទមចើន	ក្នុងការអនុវតតែអភរិាលកិច្ច	
ល្	សមមាប់ដំទណាះមសាយម្្កបទច្ចកទទស។	មតរូវតាក់មតងបទប្បញ្ញតតែិ	
មដលច្បាស់ោស់	និងអាចទជឿទុកចិតតែរាន។	ទៅទពលមដលបទប្បញ្ញតតែិ	
ោំងទនះមតរូវរានបទង្កើតទ�ើង	គឺមតរូវអនុវតតែជាលក្ណៈមបព័ន្ធ	 និង	
ទទៀងោត់	ោំងខ្លឹ្រសារច្បាប់	និងការអនុវតតែមតរូវមតមានតមា្្ភាព។		
ទលើសពតីទនះទទៀត	មតរូវមតពមងលឹងភាពមបកួតមបមជងទត្ី ស្ារ	ទោយ ត្ែល់នូវ	
ភាពមរាកដមបជាសមមាប់ការវិនិទោគ	និងធានាថាការចូលទតី្្សារ	
គឺមានភាពយុតតែិធ្រ៌	សមមាប់ការមបកួតមបមជងទោយទស្មើភាព។

	 មសបជា្រួយនលឹងការអនុវតតែអនុសាសន៍មដលទទួលរានពតី	
ដំទណើរការ	ការរ្៉ាន់មបមាណសក្្ានុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតងតួនាទតីស្ចូល	

របស់សា្្ប័ន	 ដូចជា	 មកសួងទសដ្ឋកិច្ច	 និងហិរញ្ញវត្នុ	 (MEF)	
មកសួងម្នការ	(MoP)	និងមកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចតីរភាព	
(NCSD)	 មតរូវទទួលរានការទទួលសាគ្ល់។	សា្្ប័នោំងទនះទដើរ	
តួនាទតីជា្រូលោ្្ន	 ក្នុងការបនតែសកា្្នុពលបនការអភិវឌ្ឍបបតង	
ទៅក្រ្នុជា។	សា្្ប័ននតី្រួយៗសម្របសម្ររួល	និងទលើកក្រ្ស់ឲ្យមាន	
វឌ្ឍនភាព។	ឧោហរណ៍ខ្ះៗ	 បនតួនាទតីរបស់ពួកទគមានដូចខាង	
ទមកា្រ៖	 មកសួងទសដ្ឋកិច្ច	 និងហិរញ្ញវត្នុ	 ្តែល់វិភាជន៍សមមាប់ការ	
ចំណាយ	និងភា្្ប់ម្នការទោលនទោរាយទៅនលឹងថវិកា	 ទដើ្រ្បតី	
បនញ្្បការអភិវឌ្ឍបបតងទៅក្នុងការទរៀបចំថវិកា។	មកសួងម្នការ	
ទផា្្តទលើការពមងលឹងស្រត្ភាពទិន្ន័យឲ្យកាន់មតសុតីជទមរៅ	និងចម្រុះ		
តា្រមខ្សទទលឹង	(មគប់វិស័យ)	និងតា្រមខ្សបទណា្្យ	(មគប់ទខតតែ)។		
មកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍទោយចតីរភាព	មបសិនទបើស្រត្ភាពបទច្ចកទទស		
និងភាពឯករាជ្យរបស់សា្្ប័នទនះមតរូវរានពមងលឹង	NCSD	អាច្តែល់	
អនុសាសន៍/ធាតុចូលទលើទោលនទោរាយ	ទោយម្្កទលើភសតែនុតាង		
និងគួរឲ្យទុកចិតតែរាន	 ទៅគណៈរដ្ឋ្រននតែតី។	 ដូចមដលរានបង្្ញ		
សារៈសំខាន់បនតួនាទតីរបស់មកសួងទសដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្នុ	(MEF)		
មកសួងម្នការ	(MoP)	និងមកុ្រមបលឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចតីរភាព	
្រិនគួរទ្រើលរំលងទនាះទទ។

	 ទលើសពតីទនះទទៀត	 គួរមតមតរូវមានការទទួលសាគ្ល់ថា	 ទមរៅពតី	
ជួយធានាថា	ការអភិវឌ្ឍទៅក្រ្នុជាគឺមានចតីរភាព	 ទហើយជតីវភាព	
រស់ទៅរបស់សហគ្រន៍ក្រ្នុជា	 មតរូវរានមកល្រ្	 ររាយការណ	៍
ទនះមាន្រុខងរ	សមមាប់ពមងលឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់មបទទសក្រ្នុជា		
ក្នុងកម្រិតតំបន់	និងសកលទោក។	ទៅក្នុងបរិបទបនពិភពទោក	
្រួយមដលមានការផា្្ស់បតែចូរោ៉្ងទលឿន	 មបទទសក្រ្នុជាមតរូវមតតា្រ	
ឲ្យោន់វឌ្ឍនភាពរបស់ពិភពទោក។	ទៅកម្រិតតំបន់	(អាសា៊្ន)		
និងកម្រិតសាកល	 (SDGs	 និង	 NDCs	 មដលជាម្្ក្រួយបន	
កិច្ចមព្រទមពៀងទតីមកុងរ្៉ារីស	ឆំ្្	២០១៥)	រាជរោ្្ភិរាលក្្រនុជា	

៤. បសចក្ីសន្ិដា្នាន
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	 ទតីបំ្ុត	វាគួរមតច្បាស់ថា	មានសក្្ានុពលជាទមចើនសមមាប់ការ	
អភិវឌ្ឍន៍បបតងទៅក្រ្នុជា	 តា្រវិស័យ	 និងឧស្សាហក្រ្មចម្រុះ។		
ការរ្៉ាន់មបមាណសក្្ានុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតង	រានបង្្ញថា្ិរនមតលឹ្រ	
មតទសដ្ឋកិច្ចក្រ្នុជាមានសកា្្នុពលទមចើនក្នុងការរីកចទម្រើនទនាះទទ		
ប៉ុមនតែការរីកចទម្រើនទនះកាន់មតមានមបសិទ្ធភាពទលើការទមបើមរាស់ធន
ធាន	អាចធន់នលឹងអាកាសធាតុនិងកាន់មតមានបរិោបន្សង្គ្រ។		
ទដើ្្របតីសទម្រចចំណុចោំងទនះ	ររាយការណ៍ទនះរាន ត្ែល់អនុសាសន៍	
ចំនួន	១៣	តម្ររូវតា្រមបទទស	និងមដលអាចមតរូវរានអនុ្រ័ត	ទដើ្រ្បតី	
ធានាដល់ការសទម្រចរាននូវសកា្្នុពលអភិវឌ្ឍន៍បបតងរបស់	
មបទទសក្រ្នុជា។	 មបសិនទបើរានអនុវតតែ	អនុសាសន៍ោំងទនះនលឹង	
ពមងលឹងការតាំងចិតតែជាអនតែរជាតិរបស់មបទទសក្រ្នុជា	និងទោលទៅ	
ក្នុងមសុក	ទដើ្រ្បតីទធវើការអភិវឌ្ឍមបកបទោយចតីរភាព	និងអភិវឌ្ឍន៍ភាព	
ធន់នលឹងអាកាសធាតុ។	 ទលើសពតីទនះទទៀត	 អនុសាសន៍ជួយអ្កទធវើ	
ទោលនទោរាយក្រ្នុជាពមងលឹងស្រត្ភាពបន្សាំុខ្លួន	ក្នុងវិស័យក	
សិក្រ្ម	និងទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ	តា្ររយៈការមណនាំនូវការទមបើមរាស់	
ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	ការមគប់មគងធនធានធ្រ្មជាតិ	និងការបទង្កើន	
្លិតភាពឧស្សាហក្រ្ម។	

	 សរុប្រក	អនុសាសន៍ោំងទនះនលឹងធានាថា	ការរីកចទម្រើនទៅ	
ក្រ្នុជានលឹងមានចតីរភាព	ទហើយជតីវភាពរស់ទៅរបស់សហគ្រន៍ក្រ្នុជា
នលឹងរានមបទសើរទ�ើង។

រានទបតែជា្្ចិតតែចំទពាះទោលទៅ្រួយចំនួន។	 អនុសាសន៍មដល	
រានទរៀបរាប់ក្នុងររាយការណ៍ទនះ	 អាចជា្រគ្គនុទទសក៍សមមាប់	
រាជរោ្្ភិរាលក្្រនុជា	ទដើ្្របតីអាចសទម្រចការទបតែជ្្ាចិតតែ្ួរយចំនួនរបស់ខ្លួន	
ទោយទជាគជ័យ។

	 ជាពិទសស	SDGs	 	គឺជាការមប្រូល្្រនុំនូវទោលទៅចំនួន	១៧	
(មានទោលទៅសរុបចំនួន	១៦៩)	មដលរានកំណត់ទោយអង្គការ
សហមបជាជាតិ។	SDGs	 មគបដណ្ប់ទលើបញ្្អភិវឌ្ឍន៍សង្គ្រ	និង	
ទសដ្ឋកិច្ចោ្៉ងទូលំទូោយ	រួ្រមានភាពមកតីមក	ការអត់ឃ្្ន	សុខភាព		
ការអប់រំ	បមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	ស្រភាពទយនឌ័រ	ទលឹក	អនា្រ័យ		
ថា្រពល	បរិស្្ាន	និងយុតតែធិ្៌រសង្គ្រ។	អនុសាសន៍ទៅក្នុងររាយការណ៍	
ទនះ	ោំមទទោយផ្្ាល់នូវការសទម្រចឲ្យរានទោលទៅទតី	៨៖	ទលើកក្្រស់	
កំទណើនទសដ្ឋកិច្ចមបកបទោយបរិោបន្	និងចតីរភាព	្ុរខរបរទពញទលញ		
និង	 មដល្តែល់្ល	និង	ការងរស្ររ្រ្យសមមាប់្រនុស្សមគប់រូប។		
ទលើសពតីទនះ	អនុសាសន៍នតី្ួរយៗ	ក៏រានោំមទទោលទៅ្ួរយចំនួនបន	
ទោលទៅទ្្សងៗទទៀត	 ដូចជា	 ការបទង្កើនការទទួលរានអគ្គិសនតី		
ការកាត់បន្យ្លប៉ះពាល់បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	ការបទង្កើន	
្លិតភាពកសិក្រ្ម	 ការមកល្រ្គុណភាពទលឹកទោយកាត់បន្យ	
ការបំពុល	ការបទង្កើនមបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់ទលឹក	ការបទង្កើន	
ចំមណកបនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	 មកល្រ្មបសិទ្ធភាពថា្រពល		
ការអភិវឌ្ឍទហោ្្រចនាស្័្រន្ធមដលមានចតីរភាព	និងភាពធន់	ការមកល្្រ	
ការមគប់មគងសំណល់	ការធានាដល់ការអភិរក្ស	និងការទមបើមរាស់មបព័ន្ធ	
ទអកូ�ចូសុតីមបកបទោយចតីរភាព	និងការទលើកក្្រស់អភិរាលកិច្ចល្32	។

	 អិនឌតីសុតី	 (NDCs	 )	 គឺជាចំណុចសំខាន់បនកិច្ចមព្រទមពៀង	
ទតីមកុងរា៉្រីស	មដលមានទោលបំណងកម្រិតការទ�ើងកទរៅ្្ម្នដតីទៅ	
មតលឹ្រពតី	១.៥	 ទៅ	២	អង្សាទស	ខ្ស់ជាងកម្រិត្រុនឧស្សាហក្រ្ម។	
NDC	 	រានបញ្ចចូលកិច្ចខិតខំមបលឹងមមបងទោយមបទទសនតី្រួយៗ	ទដើ្រ្បតី	
កាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័នកម្រិតមបទទស	និងបន្សាំុខ្លួនទៅនលឹង	
្លប៉ះពាល់បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	(UNFCCC	2018)។		
រាជរោ្្ភិរាលក្រ្នុជាមានបំណងកាត់បន្យការបទញ្ចញឧស្ម័ន	
ឲ្យទៅមតលឹ្រ	៣,១០០	 ktCO2e	 (ឬជិត	២៧%)	 ទៅឆ្្ំ២០៣០		
ទធៀបទៅនលឹង	ចំហាកអាជតីវក្រ្មដំទណើរការធ្រ្មតា	និងបទង្កើនគម្រប	
បមពទឈើឲ្យរានដល់	៦០%	បនប្្ដតី	ទៅមតលឹ្រឆ្្ំ២០៣០។

	 ការទមបើមរាស់ថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	 (ោំងរានភា្្ប់ទៅ	
បណ្្ាញមខ្សអគ្គសិនតី	និងទមរៅបណ្្ាញមខ្សអគ្គសិនតី)វិធានការមកល្្រ	
មបសិទ្ធភាពថា្រពល	ការទធវើចំណាតថ់ា្្ក់ទ�ើងវិញបនតំបនប់មព	ទដើ្្របតី	
បទញ្ចៀសការរាត់បង់បមពទឈើ	និងការអនុវតតែបនកិច្ចមព្រទមពៀង	FLEGT33		
គឺជា្រទធ្យារាយសំខាន់បំ្ុតទដើ្រ្បតីសទម្រចទោលទៅោំងទនះ	និង	

មដលរានទលើកទ�ើងទៅក្នុងររាយការណ៍ទនះ	(RGC 2015b)។

ចំណុចទៅបនទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍មបកបទោយចតីរភាពខាងទមកា្រមតរូវរានោំមទទោយអនុសាសន៍	

ក្នុងររាយការណ៍ទនះ៖

•	 លទ្ធភាពទទួលរានទសវាជា្រូលោ្្ន	/	ការទទួលរានអគ្គិសនតី៖	ចំណុចទៅទតី	១.៤	និង	៧.១

•	 	ការកាត់បន្យ្លប៉ះពាល់បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុ	តា្ររយៈការផា្្ស់បតែចូរការអនុវតតែ	

កសិក្រ្ម	និងការមណនាំបទោ្្នទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ៖	ចំណុចទៅទតី	១.៥		១១.៥		១៣.១		និង	

១៣.២។

•	 	ការបទង្កើន្លិតភាពកសិក្រ្ម	 តា្ររយៈការផា្្ស់បតែចូរការអនុវតតែកសិក្រ្ម	 និងការមណនាំ	

បទោ្្នទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ៖	ចំណុចទៅទតី	២.៣	និង	២.៤។

•	 	ការមកល្រ្គុណភាពទលឹក	តា្ររយៈការកាត់បន្យការបំពុលទោយបទង្កើនការមតរួតពិនិត្យ	

ការមគប់មគងជាតិពុល៖	ចំណុចទៅទតី	៦.៣។

•	 	ការបទង្កើនមបសិទ្ធភាពក្នុងការទមបើមរាស់ទលឹក	តា្ររយៈការផា្្ស់បតែចូរក្នុងការអនុវតតែកសិក្រ្ម៖	

ចំណុចទៅទតី	៦.៤	និង	១២.២។

•	 	ការបទង្កើនការរួ្រចំមណកបនថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញ	 តា្ររយៈការទលើកក្រ្ស់ថា្រពល	

កទកើតទ�ើងវិញទមរៅមខ្សបណា្្ញអគ្គិសនតី	និងការពមងលឹង	អាជា្្ធរអគ្គិសនតីក្រ្នុជា	ជានិយ័តករ	

ឯករាជ៖	ចំណុទៅទតី	៧.២។

•	 	ការទលើកក្រ្ស់វិធានការសមមាប់មបសិទ្ធភាពម្្កថា្រពល៖	ចំណុចទៅទតី	៧.២		៩.៤	និង	

១២.២។

•	 	ការអភិវឌ្ឍទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធមដលធន់	 និងមានចតីរភាព	 តា្ររយៈការមណនាំបទោ្្ន	

ទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ៖	ចំណុចទៅទតី	៩.១។

•	 	ការមកល្្រការមគប់មគងសំណល់	តា្ររយៈការពមងលឹងការមតរួតពិនិត្យ	និងការមគប់មគងជាតិបំពុល៖	

ចំណុចទៅទតី	១២.៤។	ការអភិរក្ស	និងការទមបើមរាស់មបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតីមបកបទោយចតីរភាព	តា្រ

រយៈការ្តែល់វិញ្្បនបមតបញ្្ក់ពតី្លិត្លបមពទឈើ៖	ចំណុចទៅទតី	១៥.១	និង	១៥.២។

•	 	ការទលើកក្រ្ស់អភិរាលកិច្ចល្	តា្ររយៈការពមងលឹង	EAC	ជានិយ័តករឯករាជ្យ៖	ចំណុចទៅទតី	

១៦.៥	និង	១៦.៦។

33			(	FLEGT	)	មានន័យថា	កិច្ចមព្រទមពៀងម្្កពាណិជ្ជក្រ្ម	អភិរាលកិច្ច	និងការអនុវតតែច្បាប់បមពទឈើ។		

មានទោលបំណងកាត់បន្យការកាប់ទឈើខុសច្បាប់	តា្ររយៈការពមងលឹងការមគបម់គងបមពទឈើ	

មបកបទោយចតីរភាព	និងមសបច្បាប់	ការទលើកក្រ្ស់អភិរាលកិច្ច	និងទលើកក្រ្ស់ការទធវើ	

ពាណិជ្ជក្រ្មទឈើមសបច្បាប់។
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វត្នុធាតុទដើ្រមដលនាំចូលនិងនាំទចញទទ។
http://www.materialflows.net/data/datadownload(flow	type	"Extrac-
tion"	flow	sub-type	"Used"	reference	parameter	"Per	GDP",	GDP	in	
constant 2005 USD)

SERI

ការបទង្កើត	

សំណល់

អាំងតង់សុតីទត	
បនការ្លិត	
សំណល់រឹង	
ក្នុងមកុង

គតី�ចូបន	

សំណល់	

/ឯកតា្្	GDP

សំណល់រឹងក្នុងមកុងមតរូវរានកំណត់ថាជាសំណល់្លិតទោយមគរួសារ។	ជាងទនះ	
ទៅទទៀត	វាក៏រាប់បញ្ចចូលោំងសំណល់មសទដៀងោ្្	មដលបទង្កើតទោយពាណិជ្ជក្រ្ម		
ការិោល័យ	និងស្្ាប័នសាធារណៈ។	សូចនាករគឺជាសមាមាមតរវាង	្លិត្ល	
ក្នុងមសុកសរុប	(ទៅទថរ	ឆ្្ំ២០១០	ជាដុោ្្រអាទ្ររិក)	និងបរិមាណសំណល់រឹង	
ក្នុងមកុងមដលមប្រូលរានទោយ	ឬតាំងនា្រឲ្យអាជា្្ធរមកុង	និងមដលរាន	
ទរាះទចាលមតលឹ្រមតរូវតា្ររយៈមបព័ន្ធមគប់មគងសំណល់។	សូចនាករទនះ្រិនរាប់បញ្ចចូល
សំណល់មដលមតរូវរានមប្រូលទមរៅ្្ចូវការទទ។

http://www.atlas.d-waste.com/	(for	municipal	solid	waste	generation)

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD	(for	GDP)
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វិស័យ អនុវិស័យ ថែ្ក សូចនាករ ឯកតា ការពិពណ៌នា កបភព

កា
រអ

ភិវ
ឌនាឍ

កប
កប

បដា
យ

កប
ស

ិទ្ធភា
ព�

នធា
ន

ែលិតភាព 

�នធាន

ការមកបច	្

សំណល់រឹង	

ទ�ើងវិញ

អមតាមកបច្	

សំណល់រឹង	

ទ�ើងវិញ

%	

បនសំណល់	

មដលរាន	

បទង្កើតទ�ើង

អមតាមកបចស្ំណល់រឹងក្នុងមកុងសទំៅទៅទលើបរិមាណសំណល់រឹង	
(Municipal Solid Waste) (MSW)	មដលមតរូវរានមកបច្ទ�ើងវិញ	
ជាសមាមាមតបន	MSW	សរុបមដលរាន្លិត	និងមប្ូរល	តា្ររយៈ	
វិស័យមគបម់គងសំណល់្ ្ចូវការ។
http://www.atlas.d-waste.com/

Dwast
WB

្លិតភាព	

ទលឹក

្លិតភាព	

ទលឹក

GDP/m3	

បនទលឹកសាប	

មដលរាន	

ោញយក

្លិតភាពទលឹកចង្នុលបង្្ញពតីរទបៀបមដលទលឹកមានតួនាទតីក្នុងទសដ្ឋកិច្ច	
របសម់បទទស។	វាមតរូវរានទគកំណត់ថាជា្លិត្លក្នុងមសកុសរុប	
(ទៅទថរ	ឆ្្ំ២០១០	ជាដោុ្្រអាទ្ររិក)	មចកជា្ួរយនលឹងបរិមាណទលឹក	
សរុបមបចាំឆ្្ំ	មដលរានដកទចញ។
http://data.worldbank.org/indicator/ER.GDP.FWTL. 
M3.KD

Dwast

្លិតភាព	

បនការ	

ទមបើមរាស់	

ដតី(សមមាប់	

កសិក្រ្ម)

្លិតភាព	

ដតីកសិក្រ្ម

ឯកតា្្	

GDP		

/	គ.្រ២

្លិតភាពដតីកសិក្រ្មមតរូវរានកំណត់ជា្លិតក្រ្មកសិក្រ្ម	មចកជា្ួរយ	
នលឹងទំហំដតីោំដុះអចបិននតែយ៍សរុប	និងមដលមានវាលទ្្្អចបិននតែយ៍។		
តប្រ្ទសដ្ឋកិច្ចបនទិន្្លកសិក្រ្មមតរូវរានគណនាទោយគុណនលឹង	
្លិតក្រ្មដុលជា្ួរយនលឹងតប្រ្ទិន្្លទៅមចកោ្្រកសោិ្្ន។	ទោយ	
សារការទមបើមរាស្់រធ្យ្រទៅក្នុងវិស័យកសិក្រ្ម	(ពូជនិងចំណតី)	្ិរនមតរូវ	
រានដកទចញពតីទិន្ន័យ្លិតក្រ្ម	តប្្រសរុបបន្លិតក្រ្មទនះ	សំទៅ	
ទៅទលើសញ្្ណបន	“្លិតក្រ្មដុល”។
http://faostat3.fao.org/download/Q/QV/E	(gross	production	
value	constant	2004-2006)http://data.worldbank.org/indica-
tor/AG.LND.AGRI.K2	(for	further	description	of	agricultural	
land)

WB

កតា្នា 

ែលិតភាព 

បែនាសងៗបទៀត

្លិតភាព	

កមំ្្ាង	

ពលក្រ្ម

្លិតភាព	

កមា្្ំង	

ពលក្រ្ម

GDP/ 

ក្រ្មករ

្លិតភាពកមា្្ំងពលក្រ្មគឺជាបរិមាណសរុបបនធាតុទចញ/លទ្្ធ ល	(វាស់មវង	
ជា្លិត្លក្នុងមសកុសរុបGDP)	មដលរាន្លិតក្នុង្រួយឯកតាបនកមា្្ំង	
ពលក្រ្ម	(វាសម់វងចំនួន្រនុស្សទធវើការងរ)	ក្នុងរយៈទពលទោងណា្រួយ។	
មបជាជនមដលសក្រ្មម្្កទសដ្ឋកិច្ច	រ្ួរមាន	មគប្់រនុស្សោំងអស	់មគប់ទភទ	
មដលមានអាយុចាប់ពតី	១៥	ឆំ្្ទ�ើងទៅ	និងមដលរាន ត្ែល់កមំ្្ាងពលក្រ្មសមមាប់	
្លិតទំនិញ	និងទសវាក្រ្មទសដ្ឋកិច្ច	ដូចមដលរានកំណត់ទោយមបព័ន្ធអង្គការ	

សហមបជាជាត	ិបនគណទនយ្យជាតិក្នុងរយៈទពលទោងជាក់ោក់ណា្រួយ។

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-da-

tabases/kilm/lang--en/index.htmhttps://stats.oecd.org/glossary/detail.

asp?ID=	730Indicator:	Output	per	worker	(GDP	constant	2005	USD)

ILO

ការអនុវត្ 

ថែ្កដរឹក 

្រញ្ធូន

សន្ស្ស	

បនការ	

អនុវតតែម្្ក	

ដលឹកជញ្ជចូន

១	-	៥		

(ពិន្នុកាន់មត	

ខ្ស់បញ្្ក់	

ពតីការអនុវតតែ	

កាន់មតល្)

ការអនុវតតែម្្កដលឹកជញ្ជចូនវាស់មវងទលើការអនុវតតែការងររបស់មបទទស	
ទលើ	៦	ម្្ក	មដលទផ្្ាតទលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗបំ្ុតបនបរិស្្ានដលឹកជញ្ជចូន	
បច្ចនុប្បន្	(មបសិទ្ធភាពបនដំទណើរការជម្រះពន្ធគយ	គុណភាពបន	
ទហោ្្រចនាស្័្រន្ធពាក់ព័ន្ធនលឹងពាណិជ្ជក្រ្ម	និងការដលឹកជញ្ជចូន	ភាពងយ	
មសួលបនការទរៀបចំតប្្រដលឹកជញ្ជចូនតា្រករ្៉ាល់មដលមានការមបកួតមបមជង	
គុណភាពបនទសវាក្រ្មដលឹកជញ្ចចូន	ស្រត្ភាពក្នុងការតា្រោនការទ្្ើ		
មព្រោំងទនហវកង់មដលការដលឹកជញ្ចចូនរានទៅដល់បដអ្កទទួលក្នុង	
អំ�នុងទពលកំណត់)។
http://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQhttp://
siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Connec-
tingtoCompete.pdf

WB
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

វិស័យ អនុវិស័យ ថែ្ក សូចនាករ ឯកតា ការពិពណ៌នា កបភព

កា
រអ

ភិវ
ឌនាឍ

ជា
កប

កប
បដា

យ
កប

ស
ិទ្ធភា

ព�
នធា

ន

កតា្នា 

ែលិតភាព 

បែនាសងៗបទៀត

បទច្ចកវិទ្យា

ការទមតៀ្រ	

រួចរាល់ម្្ក	

បទច្ចកវិទ្យា

១	-	៧		

(ពិន្នុកាន់មត	

ខ្ស់បញ្្ក់	

ពតីការទមតៀ្រ	

រួចរាល់កាន	់

មតខ្ស់)

ការទមតៀ្រខ្លួនរួចរាល់ខាងបទច្ចកវិទ្យា	គឺជាសូចនាករជំនួសសមមាប់វាស់
ស្ង់ភាពរហ័សរហួន	មដលម្្កទសដ្ឋកិច្ចមតរូវទមបើបទច្ចកវិទ្យាទនះសមមាប់	
បទង្កើន្លិតភាព	បនឧស្សាហក្រ្មរបស់ខ្លួន	ជា្រួយនលឹងការទផា្ត្ជាក់	
ោក់ទលើស្រត្ភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទមបើមរាស់បទច្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន	និង	
ទូរគ្រនាគ្រន៍	(ICT)	ទៅក្នុងសក្រ្មភាពមបចាបំថន្ិងក្នុងដទំណើរការ	
្លិត	ទដើ្រ្បតីបទង្កើនមបសិទ្ធភាព	និងការបច្មបឌិតមដលអទំណាយ្លដល់	
ការមបកួតមបមជង។	ថាទតើបទច្ចកវិទ្យារានទមបើ	ឬ្ិរនមតរូវរានទមបើ	ទៅក្នុង	
មបទទស	គ្ឺរិនោក់ទងនលឹងស្រត្ភាពរបស់វា	ក្នុងការបទង្កើន្លិត	
ភាពទទ។	ចំណុចស្ចូលគឺថា	មកុ្រហ៊ុនមដលកំពុងមបតិបតតែិការទៅក្នុង	
មបទទសមតរូវមានលទ្ធភាពទមបើមរាស់្ លិត្លទទំនើបៗ	រចនា	និង	
លទ្ធភាពមសបូយក	និងទមបើមរាស់។	ក្នុងចទំណា្រមបភពសំខាន់ៗបន
បទច្ចកវិទ្យាបរទទស	ជាទរឿយៗ	ការវិនទិោគផា្្ល់ពតីបរទទស	(FDI)	
ទដើរតួនាទតីោ៉្ងសំខាន់	ជាពិទសសសមមាប់បណ្្ាមបទទសមដលសិ្តទៅ	
ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចម្្កបទច្ចកវិទ្យា។

សន្ស្សនទ៍នះមគបដណ្ប់ទលើវិស័យដូចខាងទមកា្រ៖	(១)	ការអន្័ុរត	
ទទួលយកបទច្ចកវិទ្យា	(វតតែមានបនបទច្ចកវិទ្យាចុងទមកាយបំ្ ុត	កម្រតិ	
មសបូទទួលយកបទច្ចកវិទ្យារបសម់កុ្រហ៊ុន	FDI	និងការទ្្របទច្ចកវិទ្យា)		
និង	(២)	ការទមបើមរាស់	ICT	(អ្កទមបើអតីុនធតីមណត	ការភា្្ប់មបរូដមបន	
អតីុនធតីមណត	អតីុនធតីមណតមបនវិច	ការភ្្ាប់អតីុនធតីមណតមបរូដមបនចល័ត		
ការភា្្ប់ទូរស័ព្ចល័ត	ទូរស័ព្មខ្ស)។
	http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_
Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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សមាព្ធ	

ទលើការ	

ទនសាទ

សមាពធ្ទលើ	

ការទនសាទ	

ខ្យងទ្្្

ទតាន/គតី�ចូ	

ម្រ៉មតកាទរែ

សមាព្ធទលើការទនសាទខ្យងទ្្្តា្រតំបនទ់ឆ្រ	គមឺតរូវរានកំណត់ទោយ	
ទំហទំនសាទរានសរុបពតីឧបករណ៍ស្ចូច	និងប្ូរ	មចកជា្រួយនលឹងប្្ដតី	
សរុបរបសម់បទទស	ទលើកមលងមតតំបនទ់សដ្ឋកិច្ច។	
http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Raw_Data_0.
xls

EPI

ការមមបមបរួល	

គម្រប	

បមពទឈើ

ការមមបមបរួល	

គម្រប	

បមពទឈើ

ការមមបមបរួល	

មបចាំឆ្្ំ	

(%)

ការមមបមបរួលគម្របបមពទឈើ	ទផា្ត្ទលើការមមបមបរួលមបចាំឆ្្ំ	បនគម្រប	
បមពទឈើរវាងឆ្្ំ២០០៥	និង	ឆ្្ំ២០១៥។	បមពទឈើមតរូវរានកំណត់ថា	
ជាដតីមដលមានវិសាលភាពធំជាង	០.៥	ហិកតា	មដលមានទដើ្រទឈើខ្ស់	
ជាង	៥	ម្រ៉មតនិងមគបដណ្ប់ទោយស្លឹកទមចើនជាង	១០%	ឬ	ទដើ្ររបស	់
វាអាច្នដល់កំរិតទនះទៅនលឹងកមនង្។	តំបន់មដលភាគទមចើន	
មគបដណ្ប់ទោយកសិក្រ្ម	ឬ	ទមបើមរាស់សមមាប់ទតីមបជុំជន	គឺ្រិនរាប	់
បញ្ចចូលទទ។	តំបន់មដលភាគទមចើនស្ិតទៅទមកា្រកសិក្រ្ម	ឬទតីមកងុ		
ការទមបើមរាស់ដតី	គឺ្រិនមតរូវរានរ្ួរបញ្ចចូលទទ។
http://faostat3.fao.org/download/R/RL/E

FAO

ការ	

ទមបើមរាស់	

ទលឹក

សមាពធ្	

ទលើទលឹក

១	-	៥		

(ពិន្នុកាន់មត	

ខ្ស់បញ្្ក់	

ពតីការមបកួត	

មបមជងកាន	់

មតខ្ស់ក្នុង	

ចទំណា្រ	

អ្កទមបើ)

សន្ស្សន៍្រូលោ្្នបនសមាពធ្ទលើទលឹក	គឺជាការវាស់មវងសមាមាមតរវាងការ
ដកទលឹកទចញមបចាំឆ្្ំសរុប	(ថា្្ក់មកងុ	ឧស្សាហក្រ្ម	និងកសិក្រ្ម)	និង	
ការ្្គត់្្គង់ពតីការកទកើតទ�ើងវិញសរុប។	សន្ស្សន៍ទនះម្្កទលើចំណាត	់
ថា្្ក់ពតី	0	ទៅ	៥។	សន្ស្សន៍	គឺជាសូចនាករជំនួស	សមមាប់កម្រិតបនការ	
មបកួតមបមជងក្នុងចំទណា្រអ្កទមបើមរាស	់និងការចុះអន់ថយបនធនធាន។	
ការទផា្្តទលើការមបកួតមបមជង	និងការចុះអន់ថយបនធនធាន	រានទធវើ	
ឲ្យសូចនាករទនះ	ជាវិធានការដ៏មានមបសិទ្ធភាព្រួយសមមាប់វាសម់វង	
បរិបទជលវិទ្យាទៅកម្រិតអាងសតែនុកទលឹក។
http://www.wri.org/sites/default/files/aqueduct_coutnry_
rankings_010914.pdf

WRI
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ការចុះ	

អន់ថយ	

បនធនធាន	

ធ្រ្មជាតិ

ការចុះ	

អន់ថយ	

បនធនធាន	

ធ្រ្មជាតិ

%	បន		

ភាគរយ	

បនមរាក់	

ចំណូល	

ជាតិសរុប

ការចុះអន់ថយបនធនធានធ្រ្មជាត	ិគឺជា្លបូកបនការចុះអន់ថយបមព
ទឈើសុទ្ធ	ការចុះអន់ថយហវចូសុតីលឥន្ធនៈ	និងការចុះអន់ថយសារធាតមុរែ	
ជាភាគរយបនមរាក់ចំណូលជាតិសរុប	(GNI)។	ការចុះអន់ថយបមពទឈើ	
សុទ្ធ	គឺយកឯកតាធនធាន	គុណនលឹងទឈើមដលរានមប្រូល្្រនុំទលើស	
អំ�នុងទពលបនការលូតោសម់បបធ្រ្មជាតិ។ការចុះអន់ថយបនហវចូសុតីល	
ឥន្ធនៈ	គឺជាសមាមាមតបនតប្រ្បនការសតែនុករបស់បនធនធានហវចូសុតីលឥន្ធនៈ		
ជា្ួរយនលឹងទុនបម្ុរងមដលទៅសល់ទពញ្ួរយជតីវិត(មានរយៈទពល		
២៥	ឆ្្ំ)។	ធនធានហវចូសុតីលឥន្ធនៈ	រួ្រមាន	ធ្យចូងថ្ម	ទមបងទៅ	និង	
ឧស្ម័នធ្រ្មជាតិ។	ការចុះអន់ថយបនធនធានមរែ	គឺជាសមាមាមតបន	
តប្្របនសតែនុកធនធានមរែ	ជា្រួយនលឹងទុនបម្រងុមដលទៅសលទ់ពញ្រួយ
ជតីវិត	(មានរយៈទពល	២៥	ឆ្្ំ)។	វាមគបដណ្បទ់លើ	សំណរ្៉ាហាំង	
មាស	សំណរ	ស័ង្កសតី	ជាតមិដក	ទងម់ដង	នតីមកល	មរាក	់មរាក់បូលតីត	
និង្ូហ្្ាត។
http://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.DRES.GN.ZS

WB

មបទភទ	

ជិត្ុត	

ពូជ

មបទភទរង	

ការគមមា្រ	

គំមហង

ចំនួនបន	

មបទភទ	

មដលរង	

ការគមមា្រ	

គមំហងក្នុង	

មបទទស/

ចំនួន	

បនមបទភទ	

មដលរង	

ការគមមា្រ	

គមំហង	

ទោូំង	

ពិភពទោក

សូចនាករទនះជាសូចនាករជំនួស	សមមាប់វាស់មវងកិច្ចខិតខមំបលឹងមមបង	
ការអភិរក្សជតីវចម្រុះ	និងបរិសា្្ន។	សូចនាករទនះមតរូវរានកំណត់ថាជា	
ចំនួនបនមបទភទមដលរងការគមមា្រកំមហង	(ដូចមដលរានកំណតទ់ោយ	
IUCN)	ទៅក្នុងមបទទសមចកជា្រួយនលឹងចំនួនមបទភទមដលរងការគមមា្រ
កំមហងទៅទោំូងពិភពទោក។
http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/summarys-
tats/2016-3_Summary_Stats_Page_Documents/2016_3_
RL_Stats_Table_5.pdfhttp://cmsdocs.s3.amazonaws.com/
summarystats/2016-3_Summary_Stats_Page_Docu-
ments/2016_3_RL_Stats_Table_6a.pdf
http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/summarystats/2016-3_
Summary_Stats_Page_Documents/2016_3_RL_Stats_
Table_6b.pdf

IUCN

គុណភាព	

ទលឹក

សន្ស្សន៍	

គុណភាព	

ទលឹក

០	-	១០០		

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស	់

បង្្ញពតី	

គុណភាព	

កាន់មតល្)

សន្ស្សន៍គុណភាពទលឹកទមបើរា៉្រ្៉ាម្រ៉មតបតីសមមាប់កំណត់គុណភាព	
ទលឹកសាបរបសម់បទទស្រួយ	មដលវាវាស់កម្រតិសារធាតុចិញ្ចលឹ្រ	
(អុកសុតីមហ្សនមដលរោយ	នតីមដរូមហ្សនសរុប	និង	្ូសវ័រសរុប)	
និងរ្៉ារា៉្ម្៉រមតពតីរ	សមមាប់វាស់គតី្រតីសានសតែទលឹក	(pH	និងមបមពលឹតតែភាព)។
http://www.epi.yale.edu/files/2010epi_data.xls

EPI
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គុណភាពដតី

និន្្ាការបន	

សន្ស្សន៍	

សុខភាពដតី

០	-	៥០		

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស់	

បង្្ញពតី	

សុខភាព	

កានម់តល្	

របស់ដតី)

ននិា្្ការបនសន្ស្សន៍សុខភាពដតីវាស់ម្្ករាងកាយោក់ទងទៅនលឹង
ការរាត់បង់មា៉្ស	និងរចនាស្រ្័ន្ធដតី	និងសារធាតុគតី្រតីយូរអមងវងបនដតី	
ក្នុងន័យសារធាតុចិញ្ចលឹ្រ	និងអវតតែមានបនការកទកើតជាតិពុល។
http://www.fao.org/nr/lada/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=773&lang=en FAO

គុណភាព	

ខ្យល់

ការប៉ះពាល់	

ទៅនលឹងPM	

2.5	មដល	

រានថ្លឹងមថ្ង	

ជា្ួរយមបជា

Ug/m3

សូចនាករវាសម់វងការប៉ះពាល់ជា្រធ្យ្រ	ជា្រួយនលឹង	PM	២.៥	ភាគ	
ល្ិតតិចជាង	២.៥្រតីមករូម្រ៉មតបនអង្កត់្្ចិត។	តប្រ្ប៉ះពាល	់PM	២.៥		
្រធ្យ្របនមបជាជនមដលមតរូវរានថ្លឹងមថ្ង	ក្នុងរយៈទពល	៣	ឆ្្ំ	រំកិល		
មតរូវរានទមបើទដើ្រ្បតីគណនាសូចនាករអំពតីការប៉ះពាល	់PM	២.៥	ជា្រធ្យ្រ	
មបចាំឆ្្ំ	ជា្រតីមករូមកា្រក្នុង្ួរយម្រ៉មតគូប។	តប្រប្៉ះពាល់្រធ្យ្របនមបជាជន	
មដលមតរូវរានថ្លឹងមថ្ង	មតរូវរានគណនា	ទោយទមបើមរាស់មបព័ន្ធទិន្ន័យ	
មបជាជន	របស់គទមមាងទិន្ន័យម្នទតីសកល	សតែតីពតីម្នទតីមបជុំជន		
និងជនបទ	(២០១១)។	
http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Raw_Data_ 
0.xls

EPI

កា
រអ

ភិវ
ឌនាឍ

ថដ
ល

�ន
់នរឹង

អា
កា

ស
ធា

តុ

ការកាត់ 

បន្យបថកម 

បកមរួល 

អាកាសធាតុ

ការបទញ្ចញ	

ឧស្មន័	CO2

និន្្ាការបន	

ការបទញ្ចញ	

ឧស្មន័	CO2

អមតា	

រីកចទម្រើន	

មបចាំឆ្្ំ

ននិា្្ការបនការបទញ្ចញឧស្ម័នកាបូនិក	ទផា្ត្ទលើអមតារីកចទម្រើនមបចាំ
ឆ្្ំបនការបទញ្ចញទចាលឧស្ម័នកាបូនិចថា្្ក់ជាតិនាអំ�នុងទពល	៥	ឆ្្ំ	
ចុងទមកាយ។
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT

អំាងដង់	

សុតីទតកាបូន

អំាងដង់	

សុតីទតកាបូន

kgCO2/	

ឯកតាGDP

អាំងតង់សុតីទតកាបូន	គឺជាបរិមាណបនការបទញ្ចញទចាលឧស្ម័នកាបូន
ឌតីអុកសុតីត	(ទចញ្រកពតីការដុតឥន្ធនៈហវចូសុតីល	និងការ្លិតសុតី្រ៉ងត៍)	
ក្នុង្រួយឯកតា្លិត្លក្នុងមសុកសរុប	(GDP	ទៅទថរ	២០១០	
ដោុ្្រអាទ្ររិក)។
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD(for	
GDP)http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.
KT(for CO2)

WB

ថា្រពល	

កទកើត	

ទ�ើងវិញ

ការ្លិត	

ថា្រពល	

កទកើត	

ទ�ើងវិញ

%បន	

អគ្គិសនតី	

មដល្លតិ	

រានសរុប

្លិតក្រ្មថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញសទំៅទៅទលើចមំណកបនអគ្គិសនតី	
មដលរាន្រកពតីមបភពថា្រពលកទកើតទ�ើងវិញទៅក្នុងចំទណា្រអគ្គិសនតី	
្លិតសរុប	រួ្រោំង	កំទៅក្នុងម្នដតី	ថា្រពលពន្ឺមពះអាទិត្យ	កមា្្ំងទលឹក		
ថា្រពលខ្យល	់ក៏ដូចជាអគ្គិសនតីមដល្លិតទចញពតីជតីវមា៉្ស	
និងជតីវឥន្ធនៈ។	វា្រិនរាប់បញ្ចចូលមបភពវារីអគ្គិសនតីទទ។
http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.RNWX.ZS

ការមមបមបរួល	

សតែនុកកាបូន

សតែនុកកាបូន	

ក្នុងជតីវមាស	

បនបមពទឈើ	

ទៅរស់

ការមមបមបរួល	

មបចាំឆ្្ំ		

គិតជា	

ោនទតាន

ការផា្្ស់បតែចូរមបចាំឆ្្ំបនសតែនុកកាបូន	មដលជាបរិមាណកាបូនមានទៅ	
ក្នុងអាងសតែនុក	ឬ	មបព័ន្ធជតីវមា៉្សបនបមពទឈើមដលទៅរស់មដលមាន	
ស្រត្ភាពមប្រូល្តែនុំ	ឬ	បទញ្ចញកាបូន។
http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf

FAO
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ការបននាសុំា 

បៅនរឹង 

បថកមបកមរួល 

អាកាសធាតុ

ការប៉ះពាល់

ការប៉ះពាល់	

នលឹងបមម្រ	

បម្ររួល	

អាកាស	

ធាតុ

០	-	១		

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស	់	

បង្្ញពតី	

ការប៉ះពាល់	

កាន់មត	

ខ្ស់)

ការប៉ះពាល់ការបនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុបង្្ញពតីកម្រិតបន	
សង្គ្រ្ួរយ	និងវិស័យោំមទរបស់ខ្លួន	(ដូចជា	អាហារ	ទលឹក	សុខភាព		
មបព័ន្ធទអកូ�ចូសុតី	ទម្្ាប់របស់្រនុស្ស	និងទហោ្្រចនាស្័្រន្ធ)។		
វាគឺប៉ះពាលោ្៉់ងខា្្ំងទៅនលឹងបមម្របម្ររួលអាកាសធាត	ុពតីទស្សនវិស័យ	
ជតីវសានសតែ។	វាគឺជាសមាសភាគ្រួយបនភាពងយរងទមោះ	មដល្ិរនពាក	់
ព័ន្ធនលឹងបរិបទទសដ្ឋកិច្ចសង្គ្រ។	ការប៉ះពាល់ឆ្នុះបញ្្ំងពតីការព្យាករ	
្លប៉ះពាលម់ដលរានព្យាករសមមាប់ទសវត្សរ៍ខាង្ុរខ	ដូទច្ះ	
វា្ិរនមមបមបរួលទៅតា្រទពលទវោទទ។
http://index.gain.org/ranking/vulnerability/exposure

កា
រអ

ភិវ
ឌនាឍ

ថដ
ល

�ន
់នរឹង

អា
កា

ស
ធា

តុ

្ល	

ប៉ះពាល់

្ល	

ប៉ះពាល់	

ទោយបមម្រ	

បម្ររួល	

អាកាស	

ធាតុពាល់

០	-	១	

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស់		

បង្្ញពតី	

ការ្ល	

ប៉ះពាល់	

កានម់ត	

ខ្ស់)

្លប៉ះពាល់បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុបង្្ញពតីកម្រតិមដលសង្គ្រ	
និងវិស័យោំមទរបស់វា	(ដូចជា	អាហារ	ទលឹក	សុខភាព	មបព័ន្ធទអក�ូចូសុតី	
ទមា្្ប់របស្់រនុស្ស	និងទហោ្្រចនាស្រ្័ន្ធ)	មតរូវទទួលរងនូវឥទ្ធិពល
បនការរំខានពាក់ព័ន្ធនលឹងអាកាសធាតុ។	កតា្្មដលបទង្កើន្លប៉ះពាល	់
រួ្រមាន	កម្រតិបនការពលឹងម្្កទលើវិស័យមដលងយរងទមោះទោយ	
អាកាសធាត	ុនិងសមាមាមតបនមបជាជនមដលរងទមោះទោយកត្្ា	
ទមោះថា្្ក់អាកាសធាត	ុទោយសារកត្្ា្រួយចំនួន	ដូចជា	សណា្្នដតី	
និងមបជាសានសតែ។
http://index.gain.org/ranking/vulnerability/sensitivity

ស្រត្ភាព	

បន្សុំា

ស្រត្ភាព	

បន្សុំាទៅនលឹង	

បមម្របម្ររួល	

អាកាសធាតុ

០	-	១	

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស	់	

បង្្ញពតី	

ស្រត្ភាព	

កាន់មត	

ោប)

ស្រត្ភាពបន្សុំាទៅនលឹងបមម្របម្ររួលឆ្នុះបញំ្្ងពតីស្រត្ភាពរបស់សង្គ្រ		
និងវិស័យោំមទទ្្សងៗរបស់ខ្លួនក្នុងការមកតម្ររូវ	ទដើ្្របតីកាត់បន្យការ	
ខូចខាតជាសក្្ានុពល	និងទដើ្រ្បតីទឆ្ើយតបទៅនលឹង្លវិរាកអវិជ្ជមាន	
បនមពលឹតតែិការណ៍អាកាសធាតុ។	សូចនាករស្រត្ភាពបន្សុំារបស	់	
ND-GAIN	)	ព្យាោ្រមប្រូល្រទធ្យារាយ្ួរយចំនួន	មដលអាច	
ទមបើមរាសភ់ា្្្រៗ	ទដើ្រ្បតីទោះមសាយជា្ួរយនលឹង្លប៉ះពាល់	
បនបមម្របម្ររួលអាកាសធាតុតា្រវិស័យជាក់ោក់។	សូចនាករមដលមតរូវ	
រានទមបើសមមាប់សន្ស្សន៍ទនះ	រួ្រមាន	(១)	លទ្ធភាពទទទួលរាន	
អគ្គិសនតី	និង	(២)ការទមតៀ្របង្្រទមោះ្រហនតែរាយ។
http://index.gain.org/ranking/vulnerability/capacity

កា
រអ

ភិវ
ឌនាឍ

កប
កប

បដា
យ

បរ
ិយា

បន្
ស

ង្ម

គុណភាព 

ខន្រីវិត

ភាពមកតីមក

អមតាភាព	

មកតីមកក្នុង	

្រនុស្សម្្ាក់ៗ	

១.៩០	ដុោ្្រ		

(២០១១	

PPP)

%	បន	

មបជាពលរដ្ឋ

អមតាភាពមកតីមកក្នុង្រនុស្សម្្ាក់ៗ	បង្្ញពតីភាគរយបនមបជាជនមដលរស់
ទៅតិចជាង	១.៩០	ដុោ្្រក្នុង្រួយបថ្។
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY

WB

ភាព	

អត់ឃ្្ន

ទមបវ្៉ា�ង់	

បនការខវះ	

អាហារ	

រូបត្្រ្ភ

%	បន	

មបជាពល	

រដ្ឋ

ទមបវា៉្�ងប់នការខវះអាហារូបត្្រ្ភមតរូវរានកំណត់ថាជាភាគរយបនចំនួន	
មបជាជនមដលទទួលោនកា�ចូរី្ិរនមគប់មោនទ់ដើ្្របតីបំទពញតា្រតម្ររូវ	
ការថា្រពលរបបអាហារជាបនតែ	(ោ៉្ងទហាចណាស់ក្នុងរយៈទពល	
្រួយឆ្្ំ)។
http://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.DEFC.ZS
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

វិស័យ អនុវិស័យ ថែ្ក សូចនាករ ឯកតា ការពិពណ៌នា កបភព

កា
រអ

ភិវ
ឌនាឍ

កប
កប

បដា
យ

បរ
ិយា

បន្
ស

ង្ម

គុណភាព 

ខន្រីវិត

សុខភាព	និង	

សុខុមាលភាព

អាយុរំពលឹង	

ទុកមដលមាន	

សុខភាពល្	

ពតីកំទណើតសរុប	

ឆ្្ំ

អាយុរំពលឹងទុកមដលមានសុខភាពល្	(	HLE)	មតរូវរានទមបើជាសូចនាករ	
ជំនួស	ទដើ្រ្បតីវាសម់វងសុខភាពទូទៅរបសម់បជាពលរដ្ឋ។	HLE	បង្្ញពតី
ចំនួនឆ្្ំសមាមាមតទៅនលឹងសុខភាពទពញទលញរបស់ោរកមដលទទើប	
នលឹងទកើត	មដលរំពលឹងថាពួកទគនលឹងអាចមានជតីវិតរសទ់ៅ	មបសិនទបើពួកទគ	
ឆ្ងកាត់ជតីវិតរហូតដល់អមតាអាយុជាកោ់ក់មដលមតរូវសា្្ប	់និងអាយុ	
្រធ្យ្របនកម្រិតសា្្នភាពសុខភាពជាកោ់ក	់សមមាប់រយៈទពល្រួយ។
http://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXv

WHO

ការអប់រំ

អមតាចុះ	

ទ្្្ះចូល	

ទរៀនសុទ្ធ

%

អមតាចុះទ្្្ះចូលទរៀនទៅបឋ្រសិក្សាមតរូវរានកំណត់ថាជា	ចំនួនកុមារ
ចុះទ្្្ះចូលទរៀនទៅបឋ្រសិក្សា	និងមដលស្ិតទៅក្នុងមកុ្រអាយុ្្ចូវ	
ការសមមាប់បឋ្រសិក្សា	មចកជា្រួយនលឹងចំនួនមបជាជនសរុបមដលស្ិត	
ក្នុងមកុ្រអាយុដូចោ្្។
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=145

UN-
ESCO

វិសមភាព

វិស្រភាព	

ទយនឌ័រ

សន្ស្សន៍	

វិស្រភាព	

ទយនឌ័រ

០	-	១		

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស់	

បង្្ញពតី	

វិស្រភាព	

កាន់មត	

ខំ្្ាង)

សន្ស្សន៍វិស្រភាពទយនឌ័រវាសម់វងទិដ្ឋភាពបតីបនការអភិវឌ្ឍ្រនុស្ស៖		
(១)	សុខភាព្្ចូវបនតែពូជ	មតរូវរានវាសម់វងទោយ	សមាមាមត	
្ររណៈមាតា	និងអមតាកទំណើតរបសទ់ក្មងជំទង់។	(២)	ការ្តែល់	
អំណាច	មតរូវរានវាសម់វងទោយសមាមាមតបនសមាជិកសភាជានសតែតី		
និងសមាមាមតបននសតែតី	និងបុរសទពញវ័យ	មដលមានអាយុចាប់ពតី	២៥	ឆ្្ំ
ទ�ើងទៅមដលោ៉្ងទហាចណាស់ទទួលរានការអប់រំកម្រិត្រធ្យ្រ	
សិក្សា។	និង	(៣)	ស្្ានភាពទសដ្ឋកិច្ច	មដលបង្្ញពតីការចូលរួ្រក្នុង	
ទតី្្សារការងរ	មតរូវរានវាសម់វងទោយអមតាចូលរួ្រកមា្្ំងពលក្រ្មរបស់	
នសតែតី	និងរបស់បុរសមដលមានអាយុចាប់ពតី	១៥	ឆ្្ំទ�ើងទៅ។
http://hdr.undp.org/en/composite/GII

UNDP

វិស្រភាព	

មរាក់ចំណូល

សន្ស្សន៍	

មរាក់ចំណូល	

ជាតិសរុប		

(GNI)

០	-	១		

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស់		

បង្្ញពតី	

វិស្រភាព	

កាន់មតខំ្្ាង)

សន្ស្សន៍មរាក់ចំណូលជាតិសរុប	(	GINI	)	វាសម់វងវិសាលភាពបន	
ការមចកចាយមរាក់ចំណូល	(ឬក្នុងករណតីខ្ះ	នោិយពតីការចំណាយ	
ទលើការហូបចុក)	ក្នុងចទំណា្របុគ្គល	ឬ	មគរួសារក្នុង្រួយមបទទស		
មដលងកទចញពតីការមបងមចកទស្មើោ្្ទពញទលញ។
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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វិស័យ អនុវិស័យ ថែ្ក សូចនាករ ឯកតា ការពិពណ៌នា កបភព

កា
រអ

ភិវ
ឌនាឍ

កប
កប

បដា
យ

បរ
ិយា

បន
្ស

ង្ម

អភិោលកិច្ច

អភិរាល	

កិច្ចល្

សន្ស្សន៍	

ការយល់	

ទ�ើញទលើ		

អទំពើពុក	

រលួយ

០	-	១០០		

(ពិន្នុកាន	់

មតខ្ស់បង្្ញ	

ពតីកម្រិត	

ពុករលួយ	

កាន់មតោប)

ពិន្នុ	និងចំណាតថ្្់ាក់បនការយលទ់�ើញទលើអំទពើពុករលួយទៅក្នុង	
មបទទស្ួរយ/មដនដតី្រួយ	ទោយម្្កថាទតើមានការយលទ់�ើញមបបណា	
ទលើសា្្នភាពពុករលួយរបស់វិស័យសាធារណៈ។	វាគឺជាសន្ស្សន៍រួ្រ	
មដលម្្កទលើការអទង្កត	និងការវាយតប្រ្បញ្ចចូលោ្្	ទលើអំទពើពុករលួយ	
មដលមតរូវរានចងមកងទោយសា្្ប័នមានទករ្តិ៍ទ្្្ះទ្្សងៗ។
https://www.transparency.org/cpi2015/results

TI

ការចំណាយ	

សាធារណៈ

ការចំណាយ	

សាធារណៈទលើ	

ទសវាសុខភាព		

និងការអប់រំ

%	បន		

GDP

ការចំណាយទលើសុខភាពសាធារណៈ	រួ្រមានចំណាយចរនតែ	និងការ	
ចំណាយ្រូលធនពតីរោ្្ភិរាល	(រោ្្ភិរាលកណា្្លនិងរោ្្ភិរាល	
្ូរលោ្្ន)	ថវិកា	មរាក់ក្រ្ចតី	និងជំនួយបរទទស	(រួ្រោំង	ការបរចិា្្គពតី	
ទតីភា្្កង់រអនតែរជាតិ	និងអង្គការ្រិនម្រនរោ្្ភិរាល)	និងសង្គ្រ	(ឬ		
កាតពវកិច្ច)	្ូរលនិធិធានារ្៉ាប់រងសុខភាព។	ការចំណាយសាធារណៈ	
ទលើវិស័យអប់រំ	(ចរនតែ	ចំណាយ	្ូរលធន	និងការទ្្រ)	រួ្រមាន		
ការចំណាយរបស់រោ្្ភិរាលសមមាបោ់ំងកម្រិតបនការអប់រំ	និង	
រួ្របញ្ចចូលោំងការចំណាយមដលឧបត្្រ្ភទោយការទ្្រ	ពតីមបភព	
អនតែរជាតិនានា	ទៅរោ្្ភិរាល។
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS(Public	
health	expenditure)http://data.worldbank.org/indicator/
SE.XPD.TOTL.GD.ZS(Government	expenditure	on	education)
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ការវាយត្្រ្សកា្្នុពល្នការអភិវឌ្ឍ្បតង			|			ររាយការណ៍សិក្សាពតី្្្រទសក្រ្នុជា	ឆ្្ំ	២០១៨

អំពីវិទនាយាសា្នានអភិវឌនាឍន៍ខបតងសកល

វិទ្យាស្្ានអភិវឌ្ឍន៍បបតងសកលមតរូវរានបទង្កើតទ�ើង	ទដើ្្របតីោំមទ	និងទលើកក្្រស់គំរូបនការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ច	មដលទគសាគល់្ថាជា	“ការអភិវឌ្ឍបបតង”	
មដលទផ្្ាតទលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ	បនការអនុវតតែទសដ្ឋកិច្ច	ដូចជា	ការកាត់បន្យភាពមកតីមក	ការបទង្កើតការងរ	បរិោបន្សង្គ្រ	និងចតីរភាពបរិស្្ាន។

វិទ្យាស្្ានទនះមានការិោល័យកណ្្ាលទៅទតីមកុងទសអូ៊ល	សាធារណៈរដ្ឋកូទរែ។	វិទ្យាស្្ានក៏មានតំណាងទៅក្នុងមបទទសជាបដគូ្ួរយចំនួន្ងមដរ។	

មបទទសជាសមាជិក៖	អូនសា្្លតី	ក្រ្នុជា	កូសា្្រីកា	ោណឺមា៉្ក	ទអត្យចូពតី	ហវតីជតី	ហ្គតីោ្៉ន	ហុងមគតី	ឥណ្ឌូទណសុតី	ហ្ស៊កោនតី	គិរីរាទតី	សាធារណរដ្ឋកទូរែ	
្រុិកសុិក	្រ៉ុងទហាគ្លតី	ន័រមវស	រា៉្ពួញចូហ្គតីទណ	រា៉្រា៉្ហ្្ាយ	ហវតីលតីពតីន	កាតា	រវ្៉ាន់ោ	ទសទណហាគល្់	ទអស្បា៉្ញ	ទអ្រតីរា៉្តអារ្៉ាប់រួ្រ	ចមកភពអងទ់គស្	
វា៉្នូទូ	និងទវៀតណា្រ។	

មបទទសមានមបតិបតតែិការ៖	ក្រ្នុជា	ចិន	កូ�នុំប៊ី	ទអត្យចូពតី	ហវ៊ីជតី	ឥណា្្	ឥណ្ឌូទណសុតី	ហ្ស៊កោនតី	ឡាវ	្ិរចសុិចកូ	្ុ៉រងទហាគ្លតី	មា៉្រែុក	្រ៉ូសំប៊ិក	្រតីោ្៉ន់ម្៉ា	
ទនរ្៉ាល់	ទប៉រ	ូហវតីលតីពតីន	រវា៉្ន់ោ	ទសទណហាគ្ល់	បថ	អ៊ូហ្កង់ោ	ទអ្រតីរា៉្តអារ្៉ាប់រួ្រ	ទអ្រតីរា៉្តអារ្៉ាប់	វ្៉ានូទូ	និងទវៀតណា្រ។
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